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

Č.s.:

/2019

Žilina 27.11.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného
projektu stavby, výkon inžinierskej činnosti a autorského dozoru pre stavbu: „Rekonštrukcia zastávok MHD – III.
etapa“ - 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:

Ing. Michal Hollý PhD.

E-mail:

michal.holy@zilina.sk

Tel.:

+421 41/ 70 63 607

2. Opis predmetu zákazky
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby vrátane odborného autorského dozoru
a výkonu inžinierskej činnosti pre stavbu: „Rekonštrukcia zastávok MHD – III. etapa“

Rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie:
- projekt bude riešiť návrh rekonštrukcie vybratých zastávok MHD v meste Žilina podľa prílohy č. 3 tejto žiadanky
- dokumentácia bude obsahovať všetky objekty, ktoré sú potrebné pre realizáciu stavby (stavebných úprav), napríklad napojenie
zastávkových prístreškov na el. energiu a pod., výkaz výmer a rozpočet a časti PD v súlade s príslušnými normami a predpismi, pričom
výkaz výmer a rozpočet bude spracovaný samostatne pre každú rekonštruovanú zastávku
- projekt bude obsahovať návrh búracích prác, ktoré bude zhotoviteľ konzultovať s objednávateľom
- projekt bude obsahovať projekt organizácie dopravy a projekt dočasného dopravného značenia DDZ,
- v cene za spracovanie projektu bude aj geodetické zameranie skutkového stavu a jeho digitalizácia, zabezpečenie všetkých
súvisiacich podkladov, passport inžinierských sietí – ich orientačná poloha,
- dodanie projektovej dokumentácie 10 x v tlačenej forme, 1 x elektronicky – PDF, DOC, XLS, DWG, DGN, vrátane rozpočtu a výkazu
výmer,
- súčasťou predmetu plnenia bude kladné stanovisko od ODI Žilina (žiadosť vystaví objednávateľ),
- dodávateľ PD bude konzultovať riešenie PD s objednávateľom, oddelením dopravy MsÚ Žilina a DPMŽ, s.r.o. na pracovných
stretnutiach, ktoré podľa potreby bude zvolávať objednávateľ alebo dodávateľ PD
- 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,
- všetky projektové práce budú spracované v stupni pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby,
- dodávateľ uvedie v TS predpokladaný termín realizácie diela podľa spracovanej PD (napr. počet mesiacov)

- cena bude obsahovať aj výkon autorského dozoru,
- súčasťou ceny plnenia bude aj cena za inžiniersku činnosť so záväzným kladným stanoviskom príslušného stavebného úradu
- súčasťou ceny plnenia sú aj poplatky a kolky potrebné k príslušnému povoľovaciemu procesu a k vyjadreniam príslušných
organizácií potrebným pre tento povoľovací proces

Osobitné podmienky spoločnosti DPMŽ, s.r.o

Zastávkový prístrešok - predajný automat na cestovné lístky
DPMŽ zadefinuje výšku spodnej hrany displeja na automate
DPMŽ zadefinuje rozmery otvoru pre predajný automat na cestovné lístky
Požiadavka umiestniť predajný automat na ľavej strane zadnej časti prístrešku
Požiadavka dlhšej striešky nad predajným automatom (kvôli zatekaniu dažďovej vody)
Požiadavka upevnenia striešky nad predajným automatom súvislým zvarom, nie bodovými zvarmi (kvôli zatekaniu dažďovej
vody)
DPMŽ zadefinuje umiestnenie predajného automatu do prístrešku
DPMŽ zadefinuje presný bod s typ napojenia predajného automatu (elektrická prípojka alebo napájanie z meniča trakčného napätia
Zastávkový prístrešok – vitrína pre DPMŽ na cestovné poriadky
DPMŽ zadefinuje jednotný rozmer vitríny
Požiadavka na materiál – konštrukcia kovová, výplň sklo
Požiadavka uzamykateľnosti vitríny
Požiadavka osvetlenia vitríny
Požiadavka umiestniť vitrínu pre DPMŽ na pravej strane zadnej časti prístrešku
DPMŽ zadefinuje umiestnenie predajného automatu do prístrešku
DPMŽ zadefinuje presný bod s typ napojenia predajného automatu (elektrická prípojka alebo napájanie z meniča trakčného napätia)
Označník na zastávke MHD
DPMŽ zadefinuje jednotný rozmer označníka (aby sa mohli umiestniť čísla liniek, ktoré na zastávke zastavujú, vo veľkosti dobre
čitateľnej pre cestujúcich, nakoľko na každej zastávke zastavuje iný počet liniek)
DPMŽ zadefinuje spôsob umiestnenia označníka (na samostatný stĺp resp. na stĺp trakčného vedenia)
DPMŽ zadefinuje farebnosť formou manuálu

Cena:
cena za spracovanie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti a odborný autorský dozor bude určená súčtom týchto častí:
1/ projektová dokumentácia
2/ výkon odborného autorského dohľadu (OAD) v sadzbe 35,00 €/hod. bez DPH, 42,00 € s DPH/hod
3/ výkon inžinierskej činnosti
Pričom:
časť 1/ bude tvoriť 95% zo zmluvnej ceny za vypracovanie projektovej dokumentácie
časť 2/ bude tvoriť 5% zo zmluvnej ceny za vypracovanie projektovej dokumentácie, pričom cena ja maximálna a to aj
v prípade prekročenia počtu hodín presahujúcich túto cenu
Typ zákazky: Služby
CPV:

71320000-7 Inžinierske projektovanie

3. Podmienky účasti
§ 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 poskytovať služby 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 poskytovať služby, 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
Termíny: Zhotoviteľ vypracuje a dodá projektovú dokumentáciu a vykoná inžiniersku činnosť oboch etáp v termíne nasledovne: Pre
projektovú dokumentáciu: v termíne do 17.01.2020 Pre výkon inžinierskej činnosti: v termíne do 21.02.2020 Podmienky zhotovenia a
dodania projektovej dokumentácie, výkonu inžinierskej činnosti a autorského dozoru sú riešené v Zmluve o Dielo, ktorá je prílohou
žiadanky.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 58 000 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
DAQE Slovakia s.r.o.
Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina
Ing. Martin Pitoňák PhD.
pitonak@daqe.sk
FIDOP s.r.o.
Jánošíkova 21, 010 01 Žilina
Róbert Gavula
r.gavula@fidop.sk
Hakom, s.r.o.
Československej armády 18, 036 01 Martin
misanko@hakom.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
FIDOP s.r.o.
Jánošíkova 21, 010 01 Žilina
Róbert Gavula
r.gavula@fidop.sk
Cenová ponuka: 82 200 € 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.
FIDOP s.r.o.
Jánošíkova 21, 010 01 Žilina
Róbert Gavula
r.gavula@fidop.sk
Cenová ponuka: 82 200 € 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. Radovan Martinček, 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. Radovan Martinček
Ing. Roman Osika

