Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 , Žilina, IČO: 00
321 796

Č.s.:2111

/2018

Žilina 29.11.2018

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Oplotenie detského ihriska na ul. Černovsej, Žilina Vlčince - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mesto Žilina

Ulica:

Námestie obetí komunizmu 1,011 31 , Žilina

IČO:

00 321 796

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Zahradníková
E-mail:

katarina.zahradníková@zilina.sk

Tel.:

+421417063110

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom tejto zákazky je vybudovanie oplotenia okolo detského ihriska na ul. Černovskej v Žiline
na sídlisku Vlčince. K tejto stavbe nebola vzhľadom na jednoduchosť diela spracovaná projektová
dokumentácia.
Jedná sa o obdĺžnikový tvar o stranách 15,0 m x 12,5 m. Výška pletiva je 1500mm, dĺžka stĺikov je
1800mm( z toho 300mm v betónovej pätke), priemer trubky je 50 mm, hrúbka steny min.1,5 mm,
z vrchu utesnené proti vode. Rohové stĺpiky budú zavetrené do obidvoch strán, (tzn. 4 ks rohový
stĺpik x 2 ks zavetrenia ). Výplň sú zvárané plotové dielce, celo-pozinkované a následne poplastované
napr. CLASSIC 3D, vo farbe RAL 6005 zelená. Panel je výšky 1530 mm a šírky 2500 mm ( +/- 50
mm ). Hrúbka vertikálneho a horizontálneho drôtu je 5,0 mm. Oká sú v rozmeroch 50x200mm, v
mieste ohybu 50x50mm. Z bočnej strany, vedľa informačnej tabule bude vsadená do vonku
otváraná záhradná jednokrídlová bránka napr. SOLID s výplňou zváraného pletiva s okami
50x100mm a priemerom drôtu 3,5mm. Úprava je zinok + pvc vo farbe RAL6005 zelená. Bránka je
výšky 1450 mm a šírky 1073 mm (stred a stred stĺpika). Bránka má rám z guľatých profilov
(uzatvorený). Bránka bude mať dózický zámok (jednoduchá zámena za FAB), kovový doraz a
plastovú kľučku.
Zhotoviteľ bude postupovať nasledovne:
1. Úprava terénu pre založenie oplotenia, dovoz rozprestretie, zhutnenie materiálu vhodného
na založenie oplotenia zo strany od parkoviska
2. Výkop pätiek pre oplotenie a bránku, osadenie stĺpov, betonáž, montáž plotových dielov,

osadenie bránky
3. Finálne terénne úpravy, výsev trávy na dotknutom území ( obvod plota )
Podrobný rozsah prác je špecifikovaný vo Výkaze Výmer (príloha č. 1), ktorý uchádzač ocení a
predloží ako prílohu ponuky.
Označenie výrobkov konkrétnym obchodným názvom definuje požadovaný stupeň kvality, resp.
súbor funkčných a úžitkových vlastností.
V prípade ak uchádzač ocení iný výrobok (ekvivalent), ako je uvedený v PD (rozpočte), súčasťou
ponuky musia byť doklady kvality (napr. certifikáty, technické listy....) pôvodných a doklady kvality
ocenených materiálov a preukázna tabuľka s porovnaním vlastností. Ponuka bez uvedených dokladov
nebude zaradená do vyhodnotenia verejného obstarávania.
Súčasťou predmetu zákazky je dodanie dokumentácie kvality v počte 2 x paré v
nasledovnej podobe:
Základná forma – zaraďovací šanon napr. Obr.1 (veľkosť prispôsobiť charakteru a množstvu
dokumentácie). Predná strana bude obsahovať zoznam odovzdávanej dokumentácie. Jednotlivé
dokumenty budú očíslované a zoradené v zmysle zoznamu dokumentácie z prednej strany.
Fotodokumentácia (ak si ju charakter zákazky vyžaduje) bude dodaná na CD (DVD) nosiči.
Dokumentácia musí obsahovať všetky dokumenty podľa požiadavky objednávateľa. Dokumentácia
musí ďalej obsahovať všetky potrebné náležitosti pre riadne odovzdanie diela, resp. pre potreby
vydania kolaudačného rozhodnutia.
V prípade špeciálnych dokumentov je potrebné odsúhlasenie formy, v akej budú dokumenty
odovzdané, so zástupcom objednávateľa.
Upozornenie: Iná ako schválená dokumentácia nebude považovaná za odovzdanú a dodávateľovi
tak nevzniká právo na vystavenie faktúry v zmysle rámcovej ZoD, čl.VI bod 1., pokiaľ sa dodávateľ
a zhotoviteľ písomne nedohodnú inak.
Všetky potrebné zmluvné dojednania (napr. spôsob realizácie zákazky, práva
a povinnosti zmluvných strán, spôsoby ukončenia zmluvy, zmluvné sankcie...) sú
obsiahnuté v zmluve o dielo, ktorá tvorí prílohu č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk a je
nevyhnutné si ju pred odovzdaním cenovej ponuky podrobne preštudovať.
Typ zákazky: Stavebné práce

3. Podmienky účasti
Doklad o oprávnení uskutočňovať práce, na ktoré uchádzač predkladá ponuku.
Presný rozsah stavebných prác je uvedený vo výkazoch, ktoré tvoria prílohu č. 3 tejto Výzvy na
predkladanie ponúk. Výkaz k oceneniu (príloha č. 3 Výzvy) je po registrácii záujemcu k dispozícii na
www.ezakazky.sk. vo formate „xls“. Záujemca sa prihlási na uvedenom elektronickom
portály na základe prijatej notifikácie na email záujemcu na základe tejto výzvy.

4. Požiadavky na predmet zákazky
Definované vo Výkaze výmer, Príloha č. 1

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 4,000 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa
zaregistrovali do zákazky
Fondstav s.r.o.
Betliarska, 851 07 Bratislava - Petržalka
Mária Bielková
meri.bielkova@gmail.com
PeHaeS
Štrková 4 0948565160, 01188 ŽILINA
pehaes@pehaes.sk
ROSSETA s.r.o.
Školská, 013 06 Terchová
Michalek
michalekrosseta@gmail.com

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
V stanovenej lehote naneskôr do 29.11.2018 do 09:00 hod. nebola predložená ani jedna ponuka, z
uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení postup zadávania
zakazky zrušil.

8. Úspešný uchádzač
9. Komisia
Juraj Jaroš , Katarína Zahradníková

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Juraj Jaroš, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne
aktivity v podnikateľskom subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ
členom. Osobné a obchodné údaje získané od podnikateľského subjektu nezneužijem a protiprávne
nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.
Ja, Katarína Zahradníková, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne,
nemám žiadne aktivity v podnikateľskom subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého
je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od podnikateľského subjektu nezneužijem a
protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.

Juraj Jaroš,
Mesto Žilina
+4217063110
Katarína Zahradníková,
Mesto Žilina
+4217063110

