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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v
podrobnostiach pre realizáciu stavby: "Stavebné úpravy ZŠ Hollého - Žilina" “
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých predpisov zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mesto Žilina

Ulica:

Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina

IČO:

00321796

Kontaktná osoba: PhDr. Stanislava Rudincová
E-mail:

stanislava.rudincova@zilina.sk

Tel.:

00421417063110

2. Opis predmetu zákazky
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby:
„Stavebné úpravy budovy ZŠ Hollého - Žilina“.
Rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie:
- projekt bude riešiť stavebné úpravy budovy ZŠ Hollého v Žiline a úpravy technickej infraštruktúry
- projekt bude rozdelený na nasledovné objekty:
- Architektonicko – stavebné riešenie – stavebné úpravy objektu, vrátane
rekonštrukcie strechy
- Statika
- Zdravotechnika

- Vykurovanie
- Elektroinštalácia
- Bleskozvod
- Prípojky – vodovodná, kanalizačná, NN prípojka
- Rekonštrukcia elektroinštalácií: výmena rozvodov, svietidiel, rozvodných skríň a ističov
v budove školy. Navrhnutie nových rozvodov aj s napätím vyšším ako 230V na základe konzultácií
s objednávateľom PD. Návrh nových podružných meraní po konzultácii s investorom.
- Rozvody vody a kanalizácie ZTI, vykurovanie: potrebná je rekonštrukcia a výmena
jestvujúcich rozvodov vody, kanalizácie a vykurovania.. Výmena vykurovacích telies. V prípade
potreby po konzultácií s investorom aj návrh nových vetiev príslušných rozvodov (Napríklad pre
potreby prípadných uvažovaných nových prevádzok ako kaviareň, kuchynka a pod. s príslušným
sociálnym zázemím). Návrh nových podružných meraní po konzultácii s investorom.
- Rekonštrukcia strechy: zhodnotenie jestvujúceho stavu, návrh sanácie vrátane energetických
prínosov, klampiarske práce, bleskozvod (všetky vrstvy strechy vrátane tepelnej izolácie, krytiny,
vpustí, strešných žľabov, zvodov a pod.). Zabezpečenie odtrhových skúšok – potrebných sond
vrátane všetkých príslušných nákladov, potrebných k ich zrealizovaniu, vyšpecifikovanie vhodného
systému na kotvenie novej skladby vrstiev strechy , vystavenie protokolu zo skúšok, ktorý zaručuje
spoľahlivosť únosnosti navrhnutého systému.
Prípojky – vodovodná, kanalizačná, NN prípojka: prípojky do a z objektu budovy
ZŠ - rekonštrukcia jestvujúcich a návrh nových pre navrhované umiestnenie plánovaných
kontajnerov v rozsahu po dohode s objednávateľom.
- dokumentácia bude obsahovať všetky objekty, ktoré sú potrebné pre realizáciu
stavby, výkaz výmer a rozpočet a časti PD v súlade s príslušnými normami, predpismi
- v cene za spracovanie projektu bude aj zhodnotenie a zameranie skutkového stavu
budovy a jeho digitalizácia, zabezpečenie všetkých potrebných podkladov súvisiacich
s vypracovaním PD, passport inžinierskych sietí,
- dodanie projektovej dokumentácie 10 x v tlačenej forme, 1 x elektronicky – PDF,
DOC, XLS, DWG, DGN, vrátane rozpočtu a výkazu výmer, fotodokumentácia
- dodávateľ bude pravidelne konzultovať PD s objednávateľom
- dodávateľ dodá PD v požadovanom množstve a kvalite až po predchádzajúcom
schválení naprojektovaného riešenia (t.j. obojstrannom odsúhlasení PD) najneskôr
10 dní pred termínom odovzdania a schválení plánovaných nákladov
objednávateľom
- všetky projektové práce budú spracované v stupni pre stavebné povolenie
v podrobnostiach pre realizáciu stavby

v podrobnostiach pre realizáciu stavby
- po dohode s objednávateľom bude v prípade potreby projekt rozdelený na etapy
projekčne aj v rozpočte a výkaze výmer
Cena:
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
Termín:
Zhotoviteľ vypracuje a dodá projektovú dokumentáciu v termíne do 20.05.2019.
Podmienky zhotovenia a dodania projektovej dokumentácie sú riešené v Zmluve o Dielo,
ktorá je prílohou výzvy.
Typ zákazky: Služby
CPV:

71320000-7 Inžinierske projektovanie

3. Podmienky účasti:
§ 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov znení niektorých predpisov, t. j. uchádzač musí byť oprávnený realizovať služby
na ktoré predkladá ponuku a nemá uložený zákaz účastí vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu. Uchádzač doklady o tom, že je oprávnený realizovať služby na ktoré predkladá
ponuku a o zákaze účasti o verejnom obstarávaní nepredkladá.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Zhotoviteľ vypracuje a dodá projektovú dokumentáciu v termíne do 20.05.2019.
Podmienky zhotovenia a dodania projektovej dokumentácie sú riešené v Zmluve o Dielo, ktorá je
prílohou výzvy. 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.

5. Predpokladaná hodnota zákazky

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 7 500 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 27.03.2019 , 10:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do
zákazky „Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby:
"Stavebné úpravy ZŠ Hollého - Žilina"“. Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke Odoslanie
ponuky. V elektronickom systéme vyplňte Návrh na plnenie kritérií. Pre odoslanie kliknite na Odoslať
ponuku.

8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka
uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za
predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok
uvedených v tejto výzve. - Zmluva o dielo.

11. Miesto poskytnutie sluzieb
Námestie obetí Komunizmu 1, Mestský úrad Žilina.

12. Doplňujúce informácie
1.Verejný obstarávateľ nesmie uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu majú povinnosť zapisovať
sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
2.Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy doručí verejnému obstarávateľovi údaje o všetkých
známych subdodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na plnení zmluvy.
3.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na uzavretie dodatkov ktoré sú v súlade s § 18 zákona
o VO v platnom znení.
4.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57
zákona o VO platnom znení.

5.Ďalšie postupy, lehoty, povinnosti a informácie, týkajúce sa tohto verejného obstarávania, ktoré
nie sú opísané alebo špecifikované v tejto výzve na predkladanie ponúk, sa v tomto verejnom
obstarávaní riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení a
súvisiacimi platnými predpismi účinnými v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania.

Pre ocenenie zákazky sa doporučuje obhliadka budovy ZŠ Hollého, ktorá sa koná dňa
25.03.2019 o 10:00 hod.
Bližšie info: Ing. Martin Hrabovský, tel: 041/7063607

S pozdravom
PhDr. Stanislava Rudincová
0417063110
Mesto Žilina, odborný referent špecialista

