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

Č.s.:2504

/2019

Žilina 06.05.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné
rozhodnutie stavby: "Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina - Bánová - 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 územné rozhodnutie stavby:
„Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina - Bánová“
Rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie:
- projekt bude riešiť rozšírenie vodovodu – Bánová – ul. Jedľová – vrátane geodetického zamerania
riešeného územia, vytýčenia inžinierskych sietí a projektu požiarnej ochrany
- dokumentácia bude obsahovať všetky objekty a časti PD v súlade s príslušnými normami
a predpismi
- súčasťou plnenia bude aj kladné vyjadrenie spoločnosti Sevak, a.s.
- cena bude obsahovať zabezpečenie všetkých podkladov vrátane všetkých potrebných geodetických
prác,
- dodanie projektovej dokumentácie 10 x v tlačenej forme, vrátane rozpočtu a výkazu výmer , 1 x
elektronicky – DOC, XLS – textovú časť, PDF, DWG, DGN – grafickú časť
Podkladom pre vypracovenie projektovej dokumentácie je príloha č. 1 Ortofotomapa so zakreslením
záujmovej ulice
Ostatné požiadavky:

kvalitou diela sa rozumie dielo vyhotovené v súlade s príslušnou platnou legislatívou, t. j.
platnými zákonmi, normami a súvisiacimi predpismi a ustanoveniami
splatnosť faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi
dodávateľ zodpovedá za vady diela v zmysle § 560 a násl. Obchodného zákonníka
záručná doba je 60 mesiacov, začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia projektovej
dokumentácie (PD)
ak počas záručnej doby na PD alebo počas realizácie stavby realizovanej na základe PD sa
preukáže jej nekvalita, neúplnosť PD a iné vady, objednávateľ je oprávnený požadovať
náhradné plnenie alebo dodanie chýbajúceho plnenia v plnom rozsahu
v prípade, ak PD bude mať také nedostatky, ktoré budú mať v čase zhotovenia stavby vplyv
na navýšenie ceny stavby a neboli uvedené v pôvodnom rozpočte PD, môže si objednávateľ
u zhotoviteľa uplatniť zmluvnú pokutu až do 50 percent navýšenia ceny stavby
dodávateľ sa zaväzuje prípadné nedostatky a vady PD odstrániť bezodplatne, najneskôr do 10
pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom
v prípade, že zhotoviteľ nedodá projekty v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na
zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5% z dohodnutej sumy za každý deň omeškania
v prípade omeškania s úhradou faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok
z omeškania vo výške 0,5% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
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

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 3 000 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa
zaregistrovali do zákazky
ArchArt, s.r.o.
Obrancov mieru 344/2, 018 41 Dubnica nad Váhom
Radoslav Dzurko
info@archart.sk

E2s, s.r.o.
Kamenná 600/43, 01324 Strečno
marian skripek
maros.skripek@e2s.sk
Janka Fechová
Oškerda, 02401 Kysucké Nové Mesto
Janka Fechová
jankafechova@gmail.com
Lukáš Vacko
Jaseňová 3220/6, 01007 Žilina
Lukáš vacko
lukas.vacko@gmail.com
PRIMA PROJEKT - SK s.r.o.
Tajovského 2040/2, 010 01 Žilina
Juraj Barčiak
juraj.barciak@gmail.com

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
PRIMA PROJEKT - SK s.r.o.
Tajovského 2040/2, 010 01 Žilina
Juraj Barčiak
juraj.barciak@gmail.com
Cenová ponuka: 1 800 € 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.
PRIMA PROJEKT - SK s.r.o.
Tajovského 2040/2, 010 01 Žilina
Juraj Barčiak
juraj.barciak@gmail.com
Cenová ponuka: 1 800 € 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

