Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,01131 , Žilina, IČO:
00321796

Č.s.:010803

/2019

Žilina 27.03.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v
podrobnostiach pre realizáciu stavby: „Stavebné úpravy vzduchotechniky kuchýň
Základných škôl“. - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mesto Žilina

Ulica:

Námestie obetí komunizmu 1,01131 , Žilina

IČO:

00321796

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Zahradníková
E-mail:

katarina.zahradnikova@zilina.sk

Tel.:

+421417063110

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
v podrobnostiach pre realizáciu stavby: „Stavebné úpravy vzduchotechniky kuchýň
Základných škôl“, pre školy:
1.) ZŠ Martinská 20, Martinská 20, 010 08 Žilina
2.) ZŠ s MŠ Školská, Školská 49, 010 04 Žilina - Závodie
3.) ZŠ s MŠ Dolná Trnovská 36, Dolná Trnovská 36, 010 01 Žilina
1.) ZŠ Martinská 20, Martinská 20, 010 08 Žilina
- objekt kuchyne sa nachádza v hlavnej budove školy spolu s triedami a jedálňou. Kuchyňa sa
nachádza v zadnej časti budovy, na prízemí. Má samostatný služobný vchod pre potreby
zásobovania. Budova sa nachádza na parcele KN-C, č.: 7805, k.ú. Žilina.
2.) ZŠ s MŠ Školská, Školská 49, 010 04 Žilina - Závodie
- kuchyňa sa spolu s jedálňou nachádza na prízemí budovy. V budove sa okrem kuchyne a jedálne
nachádza aj materská škola. Základná škola sa nachádza v inej budove areálu. Budova sa nachádza
na parcele KN-C, č.: 1125/4, k.ú. Závodie.
3.) ZŠ s MŠ Dolná Trnovská 36, Dolná Trnovská 36, 010 01 Žilina

- objekt kuchyne sa nachádza v hlavnej budove školy spolu s triedami a jedálňou. Kuchyňa sa
nachádza v zadnej časti budovy, na prízemí. Materská škola sa nachádza v inej budove areálu.
Budova sa nachádza na parcele KN-C, č.: 1264, k.ú. Trnové.
Nakoľko verejný obstarávateľ nemá k dispozícii projektové dokumentácie vyššie uvedených
objektov, je nevhnutné pre ocenenie predmetu zákazky zúčastniť sa obhliadky dotknutých objektov.
Termín obhliadky verejný obstarávateľ určil nasledovne:
1.) 19.3.2019 o 09:30 hod., miesto stretnutia ZŠ Martinská 20 Žilina, kontaktná osoba Ing. Martin
hrabovský, mob.: +421907338375, e-mail: martin.hrabovsky@zilina.sk
2.) 22.3.2019 o 10:00 hod., miesto stretnutia ZŠ Martinská 20 Žilina, kontaktná osoba Ing. Martin
hrabovský, mob.: +421907338375, e-mail: martin.hrabovsky@zilina.sk
Rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie:
- ku každej horeuvedenej škole bude vypracovaná samostatná projektová
dokumentácia
- projekt bude riešiť stavebné úpravy a návrh vzduchotechniky kuchynských priestorov jednotlivých
škôl a s tým spojené stavebné úpravy daných priestorov, potrebné úpravy existujúcich elektrických
rozvodov a návrh nových
- projektová dokumentácia bude rozdelená na nasledovné časti:
- architektúra
- statika (v prípade potreby)
- vzduchotechnika
- elektroinštalácie
- projekt požiarnej bezpečnosti (v prípade potreby)

Statický posudok a projekt požiarnej bezpečnosti bude musieť byť vyhotovený v prípade, že si
to vyžiada charakter stavebných úprav (zásahy do nosnej konštrukcie budovy, zmena
požiarnych úsekov a podobne),

- 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
potrebných priestorov a jeho digitalizácia, zabezpečenie všetkých potrebných
podkladov súvisiacich s vypracovaním PD,
- 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
- súčasťou predmetu plnenia bude v prípade potreby aj kladné stanovisko od RÚVZ a
OR HaZZ (žiadosti vystaví objednávateľ)

1.) ZŠ Martinská 20
Predpokladaná hodnota za vypracovanie projektovej dokumentácie 2 050 € bez
DPH (bez 20% DPH)
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
2.) ZŠ s MŠ Školská 49
Predpokladaná hodnota za vypracovanie projektovej dokumentácie 1 550 € bez
DPH (bez 20% DPH)
-

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

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
3.) ZŠ s MŠ Dolná Trnovská 36
Predpokladaná hodnota za vypracovanie projektovej dokumentácie 1 200 € bez DPH
(bez 20% DPH)
-

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
Podmienky zhotovenia a dodania projektovej dokumentácie sú riešené v Zmluve o Dielo Príloha
č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk, ktorú je potrebné pred odovzdaním ponuky preštudovať.

Typ zákazky: Služby

3. Podmienky účasti
Osobné postavenie: § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov, t. j. uchádzač musí byť
oprávnený dodávať tovar na, ktorý predkladá ponuku a nemá uložený zákaz účasti 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 dodávať tovar, na
ktorý predkladá ponuku a o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní nepredkladá – Zákon o
niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon proti byrokracii).

4. Požiadavky na predmet zákazky
Viď opis predmetu zákazky a návrh Zmluvy o dielo

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 4 800 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa
zaregistrovali do zákazky
Adam Chabada
Trnové, Šenkárovská 589/52, 01001 Žilina

Adam Chabada
adam.chabada5@gmail.com
eM.Ve, s.r.o.
Dubová 11, 01007 Žilina
Miroslav Vons
vons@emvesro.sk
Ing. Ľubomír Šupej - ml.
683, 01323 Višňové
Ľubomír Šupej
supejlubo@gmail.com
OMES spol. s r.o.
Divina – Lúky 27, 013 31 Divina
Latko Peter
omes@omes.sk
STOPKRIMI s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 036 01 Martin
Peter Januš
pjanusml@stopkrimi.sk
STUDIO A. P. P., s.r.o.
Rudinská cesta 901, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Pavol Papučík
info@studioapp.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
OMES spol. s r.o.
Divina – Lúky 27, 013 31 Divina
Latko Peter
omes@omes.sk
Cenová ponuka: 5 640,00 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
STOPKRIMI s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 036 01 Martin
Peter Januš
pjanusml@stopkrimi.sk
Cenová ponuka: 5 643,60 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

8. Úspešný uchádzač

Na základe kritéria najnižšia cena za predmet zákazky bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač.
OMES spol. s r.o.
Divina – Lúky 27, 013 31 Divina
Latko Peter
omes@omes.sk
Cenová ponuka: 5 640,00 € s DPH za celý predmet zákazky

9. Komisia
Mgr. Katarína Zahradníková , Ing.Martin Hrabovský

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Mgr. 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.
Ja, Ing.Martin Hrabovský, 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.

Mgr. Katarína Zahradníková,
Mesto Žilina
+421417063110
Ing.Martin Hrabovský,
Mesto Žilina
+421417063110

