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

Č.s.:

/2019

Žilina 15.10.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Vybudovanie chodníka na cintoríne v Žiline - Vranie 2019 - 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.:

0917990120

Kontaktná osoba:

Ing. Juraj Jaroš

E-mail:

juraj.jaros@zilina.sk

Tel.:

0907 819 708

2. Opis predmetu zákazky
Presná definícia predmetu zákazky
1.
2.
3.
4.

Prípravné zemné práce – odkopy zeminy
Zemné práce pre uloženie obrubníkov a novej dlažby
Realizácia nových obrubníkov a dlažby
Terénne úpravy dotknutého okolia

Pre kompletný prehľad o realizovaných prácach je nutné preštudovať výkaz výmer + dohodnúť si obhliadku na tvare miesta
s pracovníkom odboru investičného Ing. Jurajom Jarošom; mobil: 0907 819 708
Všetky potrebné zmluvné dojednania (napr. spôsob realizácie zákazky, práva a povinnosti zmluvných strán, spôsoby
ukončenia zmluvy, zmluvné sankcie...) sú obsiahnuté v zmluve o dielo, ktorá tvorí prílohu výzvy na predkladanie
ponúk a je nevyhnutné si ju pred odovzdaním cenovej ponuky podrobne preštudovať.
Presná definícia tvorí prílohu tejto výzvy : jednoduchá PD, Výkaz výmer, Mapa, Kataster.
Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

45112714-3 Terénne úpravy cintorínov
45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov

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 Všetkým záujemcom oprávnený uskutočňovať stavebné práce 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 uskutočňovať stavebné
práce, na ktoré 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
Lehota plnenia 21 dní.

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

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
BELT SLOVAKIA s.r.o.
Šamorínska 1, 821 06 Bratislava
Ferdinand Limpár
peterkopribula@gmail.com
ERPOS, spol. s r.o.
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Paula Petrušová
paula.petrusova@erpos.sk
HAPARKET, s.r.o.
Raková 1568, 023 51 Raková
Milan Hajduk
hajduk@haparket.sk
Ing. Tibor Latko LAROKS
Budatín, Žltá 1043/23, 01003 Žilina
Tibor LATKO, Ing.
tlatko@stonline.sk
MIPE Invest, s.r.o.
P. O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín
Peter Bugáň
rozpocty@mipeinvest.sk
PeHaeS
Štrková 4 0948565160, 01188 ŽILINA
pehaes@pehaeszilina.sk
PMR STAVBY s.r.o.
J. Alexyho 13, 036 01 Martin
Martin Bella
martinbella81@hotmail.com
Stavebná mechanizácia, s.r.o.
Bytčianska 123, 010 03 Žilina
Ivana Devečková
priprava@stavmech.sk
TOPOR, s.r.o.
1398, 013 06 Terchová
Peter Pollák
peter.pollak@topor.sk
Žilinské Komunikácie a.s.
Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina
Ľubomír Holáčik

holacik@zilikom.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
ERPOS, spol. s r.o.
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Paula Petrušová
paula.petrusova@erpos.sk
Cenová ponuka: 7 471,73 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Ing. Tibor Latko LAROKS
Budatín, Žltá 1043/23, 01003 Žilina
Tibor LATKO, Ing.
tlatko@stonline.sk
Cenová ponuka: 5 868,97 € 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: 5 400 € 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: 5 400 € 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, Ing. Juraj Jaroš, 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. Juraj Jaroš,
Ing. Roman Osika,

