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

Č.s.:

/2019

Žilina 09.09.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu:
Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Bytčica - Chalúpková - zápis z vyhodnotenia prieskumu
trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mesto Žilina

Ulica:

Námestie obetí komunizmu 1,01131 , Žilina

IČO:

00321796

Osoba
zodpovedná za
obstarávanie:

Mgr. Katarína Zahradníková

E-mail:

katarina.zahradnikova@zilina.sk

Tel.:

+421417063110

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Zahradníková
E-mail:

katarina.zahradnikova@zilina.sk

Tel.:

+421417063110

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je spracovanie projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
v podrobnostiach pre realizáciu stavby a inžiniersku činnosť pre stavbu: „Rozšírenie vodovodu
a kanalizácie Bytčica – Chalúpková ul.“ nasledovne:
- projekt kanalizačného vedenia s kladným stanoviskom od spoločnosti SeVaK, a.s. + rozpočet +
výkaz výmer
- projekt vodovodného vedenia s kladným stanoviskom od spoločnosti SeVaK, a.s. + rozpočet +
výkaz výmer
- projekt požiarnej ochrany
- PD dočasného dopravného značenia + kladné vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu Žilina
- geodetické práce – v prípade potreby domeranie problémových vytýčenie sietí od ich
správcov

- dokumentácia bude obsahovať všetky objekty a časti PD v súlade s príslušnými normami
a predpismi,
- dodanie projektovej dokumentácie 10 x v tlačenej forme, 1 x elektronicky – PDF, DOC, XLS, DWG,
DGN, vrátane odhadovaných nákladov stavby
- 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
- projekt bude obsahovať POV vrátane PD dočasného značenia + kladné vyjadrenie ODI
- súčasťou ceny plnenia bude aj cena za inžiniersku činnosť so záväzným kladným stanoviskom
príslušného stavebného úradu
- súčasťou ceny plnenia sú aj poplatky a kolky pre stavebné povolenie
- všetky projektové práce budú spracované v stupni pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre
realizáciu stavby
Podmienky zhotovenia a dodania projektovej dokumentácie ako aj vykonania inžinierskej činnosti sú
podrobne špecifikované v návrhu Zmluvy o Dielo(Príloha č. 1).
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
Úspešný uchádzač vypracuje a dodá projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť nasledovne: a)
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby do
15.10.2019 b) Inžinierska činnosť v termíne do 15.04.2020

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 5 300 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa
zaregistrovali do zákazky
Ing. Jana Škodová ZooM atelier

Berlínska 1679/2, 01008 Žilina
Jana Škodová
janaskodova.za@gmail.com
Janka Fechová
Oškerda, 02401 Kysucké Nové Mesto
Janka Fechová
jankafechova@gmail.com
Veronika Pakošová GAZ-PROJEKT
Gemerská, 01001 Žilina
Veronika Pakošová
gazprojektvp@gmail.com

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
Ing. Jana Škodová ZooM atelier
Berlínska 1679/2, 01008 Žilina
Jana Škodová
janaskodova.za@gmail.com
Cenová ponuka: 7 200 € za celý predmet zákazky
- Verejný obstarávateľ dňa 4.9.2019 požiadal uchádzča o vysvetlenie/doplnenie ponuky o tom,
či je alebo nieje platcom DPH. Uchádzač ku dňu 9.9.2019 vysvetlenie/doplnenie nedoručil. Z
uvedeného dôvodu ponuka uchádzača nebola zaradená do vyhodnocovania kritérií.
Janka Fechová
Oškerda, 02401 Kysucké Nové Mesto
Janka Fechová
jankafechova@gmail.com
Cenová ponuka: 6 310 € za celý predmet zákazky
- Verejný obstarávateľ dňa 4.9.2019 požiadal uchádzča o vysvetlenie/doplnenie ponuky o tom,
či je alebo nieje platcom DPH. Uchádzač dňa 5.9.2019 doručil vysvetlenie, že nie je platcom
DPH. Uchádzač splnil podmienky účasti.
Veronika Pakošová GAZ-PROJEKT
Gemerská, 01001 Žilina
Veronika Pakošová
gazprojektvp@gmail.com
Cenová ponuka: 6 700 € za celý predmet zákazky
- Verejný obstarávateľ dňa 4.9.2019 požiadal uchádzča o vysvetlenie/doplnenie ponuky o tom,
či je alebo nieje platcom DPH. Uchádzač dňa 5.9.2019 doručil vysvetlenie, že nie je platcom
DPH. Uchádzač splnil podmienky účasti.

8. Úspešný uchádzač
Na základe kritéria najnižšia cena za predmet zákazky bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač.

Janka Fechová
Oškerda, 02401 Kysucké Nové Mesto
Janka Fechová
jankafechova@gmail.com
Cenová ponuka: 6 310 € za celý predmet zákazky, uchádzač nie je platcom DPH.
Poradie uchádzačov:
1. Janka Fechová
uchádzač nie je platcom DPH.

Cenová ponuka: 6 310 € za celý predmet zákazky,

2. Veronika Pakošová GAZ-PROJEKT
nie je platcom DPH.

Cenová ponuka: 6 700 € za celý predmet zákazky, uchádzač

Vlúčené ponuky:
1. Ing. Jana Škodová ZooM atelier - nedoručila vysvetlenie ponuky v stanovenej lehote.

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

