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

Č.s.:

/2020

Žilina 27.01.2020

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Technická evidencia detských ihrísk a pieskovísk, športových ihrísk, lavičiek v meste
Žilina - 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:

Mgr. Radoslav Vozárik

E-mail:

radoslav.vozarik@zilina.sk

Tel.:

+421907912014

2. Opis predmetu zákazky
Cieľom je zdokumentovanie všetkých existujúcich detských ihrísk a pieskovísk (popis jednotlivých ihrísk so zameraním GPS súradníc,
popis jednotlivých prvkov ihrísk, materiálového vyhotovenia, popis pieskovísk, certifikácia prvkov, určenie výrobcu, ak je to možné),
zdokumentovanie všetkých existujúcich plôch pôvodne a aj súčasne slúžiacich ako športové ihriská so zameraním GPS súradníc
(rozmery, plocha, popis súčasného stavu, športových prvkov, materiál povrchu) a zdokumentovanie všetkých lavičiek so zameraním
GPS súradníc (rozmery, materiál, s operadlom, bez operadla) na území mesta Žilina spolu s majetkovou identifikáciou pozemkov pod
týmito detskými ihriskami, pieskoviskami, športovými ihriskami lavičkami a aktualizáciou na ďalšie dva roky. Dielo bude odovzdané
objednávateľovi v písomnej (tlačenej) forme v troch vyhotoveniach a v elektronickej forme na CD nosiči v súboroch DWG alebo DGN
(verzia Microstation V8 alebo V8i) v súradnicovom systéme S-JSTK. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú, časovo a priestorovo
neobmedzenú licenciu na použitie diela spôsobom podľa ustanovenia § 19 ods. 4 autorského zákona, pričom odmena za udelenie
licencie je v plnom rozsahu zahrnutá v cene diela. Zhotoviteľ zároveň súhlasí, aby objednávateľ udelil súhlas na použitie diela v
rovnakom rozsahu aj tretím osobám.
Lokality evidencie detských ihrísk a pieskovísk: Mesto Žilina, sídliská a všetky mestské časti. Požadované údaje, ktoré bude dielo
obsahovať: evidencia detských ihrísk a pieskovísk po uliciach a volebných obvodoch, popis jednotlivých ihrísk a pieskovísk so
zameraním GPS súradníc, popis jednotlivých prvkov ihrísk a pieskovísk, certifikácia prvkov, popis ich súčasného stavu, materiál
dopadovej plochy a vyhotovenia jednotlivých prvkov (asfalt, betón, umelá tráva, tráva, gumené rohože, drevo, nerez, ...), určenie
dodávateľa, ak je to možné. Súčasťou diela je majetková identifikácia pozemkov pod detskými ihriskami a pieskoviskami, aktualizácia
na ďalšie dva roky.
Lokality evidencie všetkých existujúcich plôch slúžiacich ako športové ihriská: Mesto Žilina, sídliská a všetky mestské časti. Požadované
údaje, ktoré bude dielo obsahovať: evidencia športových ihrísk po uliciach a volebných obvodoch, popis jednotlivých športových ihrísk
so zameraním GPS súradníc, rozmery športových ihrísk, popis ich súčasného stavu, popis športových prvkov (brány, koše, ...), materiál
povrchu (asfalt, betón, umelá tráva, tráva,...). Súčasťou diela je majetková identifikácia pozemkov pod športovými ihriskami
a aktualizácia na ďalšie dva roky.
Lokality evidencie všetkých lavičiek: Mesto Žilina, sídliská a všetky mestské časti. Požadované údaje, ktoré bude dielo obsahovať:
evidencia lavičiek po uliciach a volebných obvodoch, popis jednotlivých lavičiek so zameraním GPS súradníc, popis jednotlivých
lavičiek, rozmery lavičiek, popis ich súčasného stavu, použitý materiál (drevo, kov, betón...), vyhotovenie lavičky (s operadlom, bez
operadla). Súčasťou diela je majetková identifikácia pozemkov pod lavičkami a aktualizácia na ďalšie dva roky.

Dodanie v digitálnej forme, ako samostatná vrstva do GISu formáte * SHP, *MDB.
Víťazný dodávateľ rozdelí technickú evidenciu na tri samostatné časti a to technickú evidenciu detských ihrísk a pieskovísk, technickú
evidenciu športových ihrísk a technickú evidenciu lavičiek.

CENOVÁ PONUKA
Predpokladaná výška nákladov 10 000 ,- € bez DPH

Názov

Cena bez DPH

Cena s DPH

Technická evidencia detských ihrísk, pieskovísk a športových ihrísk
v meste Žilina

€

€

Technická evidencia lavičiek v meste Žilina

€

€

Celková cena s DPH :
Som/nie som platiteľom DPH (nehodiace sa preškrtnite)

Typ zákazky: Služby
CPV:

71310000-4 Poradenský inžiniering a stavebné služby

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 službu na predmet, 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 službu, na predmet 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
1. Lehota plnenia do 31.03.2020 2. Dodanie v digitálnej forme, ako samostatná vrstva do GISu formáte * SHP, *MDB.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 10 000 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
DEXTRADE Žilina, s.r.o.
Kamenná 9, 01001 Žilina
Peter Ganoczy
info@dextrade.sk
HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o.
Moyzesova, 040 01 Košice
tomas.stefanic@hrdlicka.sk
Ing. Juraj Gondžúr
Brezová 8603/19A, 01001 Žilina
Juraj Gondžúr

jurajgondzur@gmail.com
Ing. Matej Valentovič, valentovič & syn
Bôrická cesta 1969/105, 01001 Žilina
Matej Valentovič
valentovic.syn@stonline.sk
MAPA Slovakia Digital s. r. o.
Dvojkrížna, 821 06 Bratislava
Ján Gašpárek
gasparek@mapadigital.sk
PeHaeS
Štrková 4 0948565160, 01188 ŽILINA
pehaes@pehaeszilina.sk
Planika, s.r.o.
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Juraj Gondžúr
gondzur@planika.sk
Tomáš Gondžár
Bernolákova 1452/82, 05971 Ľubica
Tomáš Gondžár
tomasgondzar@gmail.com

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
Ing. Juraj Gondžúr
Brezová 8603/19A, 01001 Žilina
Juraj Gondžúr
jurajgondzur@gmail.com
Cena 9 800 EUR - nie je platiteľ DPH
HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o.
Moyzesova, 040 01 Košice
tomas.stefanic@hrdlicka.sk
Cena 11 760,00 EUR s DPH
MAPA Slovakia Digital s. r. o.
Dvojkrížna, 821 06 Bratislava
Ján Gašpárek
gasparek@mapadigital.sk
Cena 9 480,00 EUR s DPH
Ing. Matej Valentovič, valentovič & syn
Bôrická cesta 1969/105, 01001 Žilina
Matej Valentovič
valentovic.syn@stonline.sk
Cena 12 689,0 EUR s DPH

8. Úspešný uchádzač
1.MAPA Slovakia Digital s. r. o.
Dvojkrížna, 821 06 Bratislava

Dvojkrížna, 821 06 Bratislava
Ján Gašpárek
gasparek@mapadigital.sk
Cena 9 480,00 EUR s DPH
2.Ing. Juraj Gondžúr
Brezová 8603/19A, 01001 Žilina
Juraj Gondžúr
jurajgondzur@gmail.com
Cena 9 800 EUR - nie je platiteľ DPH
3.HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o.
Moyzesova, 040 01 Košice
tomas.stefanic@hrdlicka.sk
Cena 11 760,00 EUR s DPH
4.Ing. Matej Valentovič, valentovič & syn
Bôrická cesta 1969/105, 01001 Žilina
Matej Valentovič
valentovic.syn@stonline.sk
Cena 12 689,0 EUR s DPH

9. 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, Mgr. Radoslav Vozárik, 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. Janka Dupkalová, 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.

