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

Č.s.:

/2019

Žilina 15.05.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Vypracovanie znaleckých posudkov - zápis z vyhodnotenia
prieskumu trhu

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
Predmetom zákazky je poskytnutie služby na vypracovanie viacerých znaleckých posudkov na:

Stanovenie jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena:
Cena
bez DPH
1. Pozemok parc. č. KN-C 465/6 (diel "3" GP) v rozsahu 298
m2 v zmysle GP 52/2018 v k.ú. Zádubnie (príloha: č.1
GP-52/2018
2. Pozemok parc. č. KN-C 109/13, zast. plocha o výmere 42
m2, v zmysle GP 25/2019 v k.ú. Žiina, spočívajúceho v
práve prechodu a prejazdu (príloha č. 2 - GP 25/2019)

,-Eur

,-Eur

3. Pozemok parc. č. KN-C 3771/3 (diel "1" GP) v rozsahu 671
m2 a parc. č. KN-C 3771/3 (diel "2") GP) v rozsahu 564 m2 v ,- Eur
zmysle GP 40/2015 v k.ú.Žilina (príloha č. 3 GP - 40/2015)
4. Pozemok parc. č. KN-C 265/10, zast. plocha a nádv. o
výmere 39 m2 v k.ú. Trnové, zapísaný na LV č. 1211 pre
k.ú. Trnové

,- Eur

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnotí
Cena
bez DPH
5. sklad č. s. 8056, postavený na pozemku parc. č. KN-C
6529/12, spolu u uvedeným pozemkom parc. č. KN-C
6529/12, zast. pl. a nádvorie o výmere 117 m2 v k.ú. Žilina,
zapísaných na LV č. 1100

,-Eur

pozemok parc. č. KN-C 6529/92, ostat. pl. o výmere 591 m2
v zmysle GP 36442500-282/2018 v k.ú. Žilina (príloha č. 4 GP -36442500-282/2018)
6. parc. č. KN-C 5146/30, zast. pl. a nádv. o výmere 372 m2
v zmysle GP 8/2019

,- Eur

parc. č. KN-C 5146/31, zast. pl. a nádv. o výmere 372 m2 v
zmysle GP 9/2019 (Príloha č.5 GP 8/2019, 9/2019
7. Byt č. 3, vchod 4, podlažie 1. v dome č. s. 830 v k.ú.
Žilina, zapísanom na LV č. 166 pre k.ú. Žilina, postavenom
na pozemku parc. č. KN-C 1976/1, spolu so spoluvlastníckym
,, Eur
podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo výške
4462/63494
8. K.ú. Zádubnie:
parc. č. KN-C 653/9, trv. tráv. p. o výmere 1395 m2

,- Eur

parc. č. KN-C 1063/4, vodná pl. o výmere 34 m2 (príloha č.
6 - GP - 47355140-8/2019)
9. pozemok parc. č. KN-C 1561/137, orná pôda o výmere
246 m2 v k.ú. Trnové, ktorý je zapísaný na LV č. 1211 pre
k.ú. Trnové

,- Eur

10. pozemok parc. č. KN-C 1035/3, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 101 m2 v zmysle GP 3/2019 v k.ú. Vranie
(príloha č. 7. - GP 3/2019)

,- Eur

11. pozemok k.ú. Trnové - v zmysle GP 04/2019: Pozemok
parc. č. KN-C 264/10, zast. pl. a nádv. o výmere 25 m2,
pozemok parc. č. KN-C 264/11, orná pôda výmere 26 m2.
(príloha č. 8. - GP 04/2019)
LV č. 1211 v k.ú. Trnové: pozemok parc. č. KN-C 265/9, zast.
pl. a nádv. o výmere 51 m2.

,- Eur

Predpokladaná hodnota spolu: 1850,- Eur bez DPH
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v prílohe výzvy:
Príloha č. 1 GP-52/2018 (k bodu 1)
Príloha č. 2 GP-25/2019 ( k bodu 2)
Príloha č. 3 GP - 40/2015 ( k bodu 3)
Príloha č. 4 GP -36442500-282/2018 (k bodu 5)
Príloha č. 5 GP 8/2019, 9/2019 (k bodu 6)
Príloha č. 6 GP - 47355140-8/2019 (k bodu 8)
Príloha č. 7 GP 3/2019 (k bodu 10)
Príloha č. 8 GP 04/2019 (k bodu 11)

Lehota plnenia: 30 dní od prevzatia objednávky.
Typ zákazky: Služby
CPV:

71319000-7 Služby znalcov (expertíza)

3. Podmienky účasti
Dodávateľ musí byť zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v príslušnom odbore a
odvetví podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, ktorý vedie
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, čo si objednávateľ overí pred vystavením
objednávky. § 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu, Nepredkladá uchádzač - overí verejný obstarávateľ.

4. Požiadavky na predmet zákazky
1. Cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s vypracovaním znaleckého posudku. 2. Obhliadku na
mieste si dodávateľ zabezpečí sám. Objednávateľ nesprevádza dodávateľa na miesto obhliadky 3.
Vrátane dopravy na miesto plnenia 4. Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti znalcom podľa
vyhlášky č.492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. 5.
Víťazný uchádzač po oznámení výsledku verejného obstarávania, poskytne verejnému
obstarávateľovi rozpis cien po položkách 1 - 11.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 2 500 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa
zaregistrovali do zákazky

zaregistrovali do zákazky
Ing. Adrián Bukovec
Jána Vojtaššáka 3143/10, 010 08 Žilina
Adrián Bukovec
bukovec.adrian@yahoo.com
Ing. Adriana Melišková
Pod sadom, 01004 Žilina
Adriana Melišková
ada.@rian.sk
Ing. Adriana Melišková
Pod sadom, 01004 Žilina
Ing. Adriana Melišková
ada@rian.sk
Ing. Igor Niko NIKO
Čsľa 566/2, 97217 Kanianka
Igor Niko
monika.niko68@gmail.com
Ing. Igor Niko NIKO
Čsľa 566/2, 97217 Kanianka
Igor Niko
niko@niko-invest.sk
Ing. Miloš Kovaľ
Murgašova, 01001 Žilina
Miloš Kovaľ
koval.solim@gmail.com
Ing. Pavol Raška
A.Rudnaya 2559/14, Žilina
Pavol Raška
raskap@stonline.sk
Ing. Tatiana Klincová - EGLISLOV
, 03841 Košťany nad Turcom
Ing. Tatiana Klincová
tatiana.klincova@gmail.com
Panorama Slovakia s.r.o.
Kolonáda 4685 , 98401 Lučenec
Edina Jellmannová
jellmann.edina@gmail.com

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií

Ing. Adriana Melišková
Pod sadom, 01004 Žilina
Ing. Adriana Melišková
ada@rian.sk
Cenová ponuka: 2 340 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Ing. Igor Niko NIKO
Čsľa 566/2, 97217 Kanianka
Igor Niko
monika.niko68@gmail.com
Cenová ponuka: 2 450 € 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.
Ing. Adriana Melišková
Pod sadom, 01004 Žilina
Ing. Adriana Melišková
ada@rian.sk
Cenová ponuka: 2 340 € s DPH za celý predmet zákazky

9. Komisia
Iveta Formanková , Stanislava Rudincová

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Iveta Formanková, 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, Stanislava Rudincová, 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.

Iveta Formanková,
Mesto Žilina
0417063110

PhDr. Stanislava Rudincová,
Mesto Žilina
0417063110

