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

Č.s.:

/2019

Žilina 24.09.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Vybudovanie uzatváracích kontajnerových stojísk Žilina –
Hájik SO 02; SO 03; SO 06; SO 09. - 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:

Ing. Roman Osika

E-mail:

roman.osika@zilina.sk

Tel.:

+421917990120

Kontaktná osoba: Ján Vajda
E-mail:

jan.vajda@zilina.sk

Tel.:

+421915993985

2. Opis predmetu zákazky
Vybudovanie uzatváracích kontajnerových stojísk Žilina – Hájik SO 02; SO 03; SO 06; SO 09: Práce
zrealizovať v zmysle výkazu výmer, príloha č. 1.
Hlavnou úlohou tohto projektu je vybudovanie krytých uzatvárateľných kontajnerových stojísk v
Žiline na sídlisku Hájik.
Pod novovybudované stojiská je navrhnutá základová doska ktorá zabezpečí jednak prenos
zaťaženia do základovej pôdy a jednak sa touto doskou docieli jednotný ľahko čistiteľný podklad pod
smetnými nádobami. Pri projekte bolo uvažované zo smetnými nádobami s maximálnymi
pôdorysnými rozmermi 1400*1100 mm.
Konštrukcia stojiska pozostáva z oceľovej kostry ktorá ja po stranách vyplnená plechom s rôznym
stupňom perforácie. Spodná časť výplňového plechu je plná aby sa zabránilo priamemu vizuálnemu
kontaktu z verejných plôch a komunikácií. Perforácia sa objavuje až vo výške jedného metra a
smerom nahor sa zväčšuje.
Každé stojisko je uzatvárateľné pomocou zásuvných dverí ktorých zavesenie je riešené z hornej
strany dverných krídiel. Na stojiskách sa objavujú dvere jedno aj dvojkrídlové. Dvere na objektoch
nie sú vybavené žiadnym uzamykateľným ani samozatváracím mechanizmom.

Strecha stojiska je riešená pomocou vlnitého plechu ktorý ja spádovaný na jednu stranu kde je
umiestnený strešný žľab. Voda zo strechy je odvádzaná pomocou novovybudovaných vsakovacích
jám do okolitej zeminy. V projekte sa objavujú aj stojiská ktoré sú obkolesené jestvujúcimi
spevnenými plochami , pri týchto stojiskách sa voda zo strechy odvádza cez dažďové žľaby a zvody
priamo na priľahlú spevnenú plochu a dalej do miestnej kanalizácie. Strešná konštrukcia je z troch
strán obkolesená atikou na ktorej budú pomocou farebných nálepiek označené aké typy kontajnerov
sa v samotnom stojisku nachádzajú.
Farebné prevedenie stojísk je v antracitovej farbe. V bezprostrednom okolí stojísk sa podľa projektu
vysadia nové ťahavé rastliny.
Prílohy :
1. Projektová dokumentácia
2. Výkaz výmer
3. Rozpočet
4. Návrh Zmluvy o dielo
Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

45260000-7 Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné stavebné práce

3. Podmienky účasti
1. § 32 ods. 1 písm. e) Doklad o oprávnení podnikať - uskutočňovanie stavebných prác. Nepredkladá
uchádzač - Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti
byrokracii). 2. § 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
Lehota realizácie diela : 60 dní v zmysle ZoD.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 73 590.48 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
BINYAPI HOLDING s.r.o.
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača

Binyapi Holding
binyapi.holding.slovensko@gmail.com
BUFOLI, s. r. o.
Krasňany 403, 013 03 Varín
Milan Šimášek
bufoli@bufoli.sk
Gabriela Kohajdová - MONEX
Banícka ulica 171/14, 97101 Prievidza
Gabriela Kohajdová
gabika@monexpd.sk
INAQ s.r.o.
Makovického 55/3, 010 01 Žilina
Marek Fisera
info@zilinak.sk
Ing.arch. Monika Tylková, autorizovaný architekt
Tretiny 121/2, 03101 Liptovský Mikuláš
Monika Tylková
tylkova.monika@gmail.com
PeHaeS
Štrková 4 0948565160, 01188 ŽILINA
pehaes@pehaeszilina.sk
RISS Plus s.r.o.
Janka Kráľa 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Michal Rakovan
priprava@riss.sk
Stavebná mechanizácia, s.r.o.
Bytčianska 123, 010 03 Žilina
Ivana Devečková
priprava@stavmech.sk
STAVREAL - SLOVAKIA, s.r.o.
Dubská cesta 2648, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Štefan Kuba
stefankuba@stavrealslovakia.sk
TOPOR, s.r.o.
1398, 013 06 Terchová
Martin Hanuliak
martin.hanuliak@topor.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
PeHaeS
Štrková 4 0948565160, 01188 ŽILINA
pehaes@pehaeszilina.sk
Cenová ponuka: 83 768,75 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Stavebná mechanizácia, s.r.o.
Bytčianska 123, 010 03 Žilina
Ivana Devečková
priprava@stavmech.sk
Cenová ponuka: 78 270,19 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
STAVREAL - SLOVAKIA, s.r.o.
Dubská cesta 2648, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Štefan Kuba
stefankuba@stavrealslovakia.sk
Cenová ponuka: 83 587,76 € 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.
Stavebná mechanizácia, s.r.o.
Bytčianska 123, 010 03 Žilina
Ivana Devečková
priprava@stavmech.sk
Cenová ponuka: 78 270.19 € s DPH za celý predmet zákazky

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Ing. Roman Osika, 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, Ján Vajda, 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.

Ing. Roman Osika
Ján Vajda

