Mestská krytá plaváreň, s.r.o., Vysokoškolákov 1765/8,010 08 , Žilina, IČO: 46931317

Č.s.:

/2020

Žilina 26.10.2020

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Vypracovanie správy z obhliadky stavby - Stanovisko k statickým poruchám nosných
konštrukcii bazénového telesa a ďalších častí. - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mestská krytá plaváreň, s.r.o.

Ulica:

Vysokoškolákov 1765/8,010 08 , Žilina

IČO:

46931317

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

Ing. Roman Osika

E-mail:

roman.osika@zilina.sk

Tel.:

+421917990120

Kontaktná osoba:

Ing. Jaroslav Kovalík

E-mail:

jkovalik@plavarenzilina.sk

Tel.:

0908 928 181

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je vypracovanie správy z obhliadky stavby - Stanovisko k statickým poruchám nosných konštrukcii bazénového
telesa a krytého bazéna a retenčnej nádrže vrátane základnej diagnostiky - riešenie havaríjného stavu časti budovy Mestskej krytej
plavárne.
1. etapa Statika - vrátane schémy dotknutých častí
- popis nosnej konštrukcie
- popis porúch objektu
- zhodnotenie skutkového stavu a stanovisko k stavebných poruchám na základe obhliadky stavby
- základná fotodokumentácia písomne ako aj na digitálnom nosiči USB,CD
2. etapa Základná diagnostika bazénovej časti objektu
- pasportizácia porúch z obhiadky
- nedeštruktívne stanovenie pevnosti betónu odrazovým tvrdometrom
- kontrola rozmiestnenia výstuže, kontrola priemerov, odkytie výstuže, kontrola stavu výstuže cca 5-6 mies. (úbytok výstuže)
- kontrolné meranie nosných prvkov základná fotodokumentácia písomne ako aj na digitálnom nosiči USB,CD
- hĺbka karbonizácie betónu (v prípade potreby)
- fotodokumentácia z diagnostiky písomne ako aj na digitálnom nosiči USB,CD
- Technická správa z diagnostiky písomne ako aj na digitálnom nosiči USB,CD

Služba sa realizuje ako dôsledok havaríjneho stavu poškodenej nosnej železobetónovej konštrukcie bazénového telesa a retenčnej nádrže s obnaženou
a skorodovanou výstužou a odpadávajúcou nosnou ŽB konštrukciou. Poškodenie prechádza celou nosnou častou.

Typ zákazky: Služby
CPV:

71335000-5 Inžinierske štúdie

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 poskytovať službu na, ktorý predkladá ponuku a nemá
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania. Uchádzač doklady o tom, že je oprávnený poskytovať službu, 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. Obhliadka je nutná. Pred podaním cenovej ponuky je možné dohodnúť termín a čas výkonu obhliadky na tel. čísle konateľa
spoločnosti : 0908 928 181, príp. jkovalik@plavarenzilina.sk. 2. Autorizačné osvedčenie - inžinier pre statiku stavieb. 3. Víťaznému
uchádzačovi bude vystavená objednávka s lehotou plnenia do 28.12.2020.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 12 000 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
GF-STATIK, s.r.o.
Dlhá 88 B , 010 09 Žilina
gf.statik@gmail.com
J&D projekt, s.r.o.
Čajakova 2172/6, 010 01 Žilina
jdprojekt1@gmail.com
statiCK, s. r. o.
Jilemnického 8, 036 01 Martin
cyklima@statick.eu.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
GF-STATIK, s.r.o.
Dlhá 88 B , 010 09 Žilina
gf.statik@gmail.com
Cenová ponuka: 14 280 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
J&D projekt, s.r.o.
Čajakova 2172/6, 010 01 Žilina
jdprojekt1@gmail.com
Cenová ponuka: 15 500 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
statiCK, s. r. o.

Jilemnického 8, 036 01 Martin
cyklima@statick.eu.sk
Cenová ponuka: 19 080 € 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.
GF-STATIK, s.r.o.
Dlhá 88 B , 010 09 Žilina
gf.statik@gmail.com
Cenová ponuka: 14 280 € s DPH za celý predmet zákazky
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1: GF-STATIK, s.r.o.
2: J&D projekt, s.r.o.
3: statiCK, s. r. o.

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. Jaroslav Kovalík, 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. Jaroslav Kovalík

Ing. Roman Osika

