Výzva na predkladanie ponúk
spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Sídlo:
1.

V jeho mene konajúci:
IČO:
Bankové spojenie:
Kontaktná osoba:
E-mail; /tel. č. fax:

Mesto Žilina
so sídlom MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1,
011 31, Žilina
Igor Choma, primátor
00 321 796
Prima banka Slovensko a.s.
PhDr. Stanislava Rudincová, Ing. Martin Hrabovský
stanislava.rudincova@zilina.sk; 041/7063110,
martin.hrabovsky@zilina.sk 041/7063607

Predmet zákazky : Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou
pre realizáciu stavby: „Parkovisko medzi ulicami Tulská a Ustecká, Žilina - Vlčince“
Rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie:
- projekt bude riešiť parkovisko medzi ulicami Tulská a Ustecká v Žiline vrátane
geodetického zamerania riešeného územia,
- projektová dokumentácia bude vypracovaná na základe štúdie, ktorú vypracoval pán Ing.
arch. Karol Loj v roku 2018. Dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou
realizačného projektu bude vychádzať z uvedenej štúdie,
- dokumentácia bude obsahovať všetky objekty, ktoré sú potrebné pre realizáciu stavby,
výkaz výmer a rozpočet a časti PD v súlade s príslušnými normami a predpismi,
- cena bude obsahovať zabezpečenie všetkých podkladov vrátane všetkých potrebných
geodetických prác, passport inžinierskych sietí a pod.,
- PD bude riešiť : - komunikáciu
- parkoviská
- plochy pre kontajnery
- úpravy jestvujúcich parkovacích miest a vstupov do bytových domov
- odvodnenie parkoviska - dažďovú kanalizáciu a ORL, v prípade potreby retenčné nádrže na
zadržiavanie dažďovej vody
- úpravu a návrh verejného osvetlenia
2.
- trvalé a prenosné dopravné značenie
- dodanie projektovej dokumentácie 10 x v tlačenej forme, 1 x elektronicky – PDF, DOC,
XLS, DWG, DGN, vrátane rozpočtu a výkazu výmer,
- súčasťou predmetu plnenia bude aj kladné stanovisko od OR PZ ODI Žilina a od správcu
dažďovej (jednotnej) kanalizácie SEVAK, a.s. (žiadosti vystaví objednávateľ).
- zhotoviteľ projektovej dokumentácie bude svoj návrh konzultovať s OAM MsÚ Žilina
a v prípade, že bude musieť dôjsť k výrubu stromov aj s OŽP MsÚ Žilina a taktiež ich
náhradu bude riešiť v projekte.
Ďalšie potrebné zmluvné dojednania:
Cena:
cena za spracovanie projektovej dokumentácie stavby: „Parkovisko medzi ulicami Tulská
a Ustecká, Žilina - Vlčince“
cena za spracovanie projektovej dokumentácie a odborný autorský dozor bude určená
súčtom týchto častí:
1/ projektová dokumentácia
2/ výkon odborného autorského dohľadu (OAD) v sadzbe 20,40 € s DPH/hod,

Pričom:
- časť 1/ bude tvoriť 95% z celkovej zmluvnej ceny diela
- časť 2/ bude tvoriť 5% z celkovej zmluvnej ceny diela, pričom cena ja maximálna
a to aj v prípade prekročenia počtu hodín presahujúcich túto cenu
Termíny:
Zhotoviteľ vypracuje a dodá projektovú dokumentáciu do 26.11.2018.
Podmienky zhotovenia a dodania projektovej dokumentácie sú riešené v Zmluve o Dielo,
ktorá je prílohou tejto výzvy.
Predpokladaná hodnota zákazky : 8 000,00 EUR bez DPH
3. Typ objednávania: Plnenie bude realizované na základe zmluvy (príloha),
4. Miesto dodania zákazky: na adresu ako v bode č.1,
5. Variantne riešenie: Neumožňuje sa,
Forma predkladania ponúk: písomne, v zalepenej obálke s heslo : súťaž – parkovisko,
poštou na adresu ako v bode č.1 alebo osobne do podateľne, v lehote do 26.09.2018, 10:00
6. hod. Cenu uchádzač uvedie v EUR s DPH. Pri jednoduchej zákazke sa súťažné podklady
samostatne nevydávajú. Ponuku uchádzač doručí na adresu Mestský úrad Žilina, Námestie
obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina.
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Mesta
7. Žilina. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná v zmysle
zmluvných podmienok.
Podmienky účasti uchádzačov:
§ 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
8.
poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku
alebo žiadosť o účasť, overí si verejný obstarávateľ.
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia konečná zmluvná cena s DPH za poskytnutie
služieb celého predmetu zákazky – spolu ! Uchádzač uvedie či je resp. nie je platca DPH.
9.
V prípade ak najlacnejšia ponuka prekročí predpokladanú cenu bez DPH, zákazka nebude
pridelená.
13.09.2018
Príloha č. 1 – Zmluva o dielo
Príloha č. 2 – Základný rozsah prác
Príloha č. 3 – Architektonická štúdia

Ing. Igor Choma
primátor

