Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,01001 , Žilina, IČO: 00321796

Č.s.:

/2021

Žilina 11.02.2021

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: PD: Zmena organizácie dopravy v MČ Bánová a Závodie - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mesto Žilina

Ulica:

Námestie obetí komunizmu 1,01001 , Žilina

IČO:

00321796

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

Janka Hrankaiová

E-mail:

janka.hrankaiova@zilina.sk

Tel.:

0417063109

Kontaktná osoba:

Ing. Peter Rolko

E-mail:

peter.rolko@zilina.sk

Tel.:

041/7063117

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je poskytnutie služby na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť zmenu organizácie dopravy v mestských
častiach Bánová a Závodie v Žiline.
Riešené územie je mestská časť Bánová a Závodie (územie od Bitarovskej cesty cez ulicu Hôreckú až po DPMŽ a ulicu Priemyselnú, z východnej strany
rieka Rajčianka a zo západnej strany zastavané obytné územie daných mestských častí). Je potrebné vyriešiť zjednosmernenie niektorých ulíc (niektoré
ulice sú úzke a sú obojsmerné), zvislé a vodorovné dopravné značenie (v súčasnosti chyba alebo je vyblednuté dopravné značenie na uliciach a aj v
križovatkách), parkovanie podľa parkovacej politiky mesta. Je potrebné navrhnúť nové zóny (30, obytné, školské) a možnosti realizovať osadenie
spomaľovacích prahov. Celkovo je potrebné vyriešiť zkľudnenie dopravy v danom území a riešiť detailne okolie škôl.
Súčasťou projektovej dokumentácie je rozpočet na realizáciu navrhnutých opatrení. Projektová dokumentácia musí mať súhlasné stanovisko Okresného
riaditeľstva policajného zboru v Žiline - Okresný dopravný inšpektorát. Počet odovzdaných vyhotovení v tlačenej forme je 6pare a 1 vyhotovenie bude
v digitálnej forme.
Pracovnú skupinu bude tvoriť zamestnanec mesta, projektant, poslanci za príslušný volebný obvod a zástupca Okresného dopravného inšpektorátu v
Žiline.
Všetky potrebné zmluvné dojednania (napr. spôsob realizácie zákazky, práva a povinnosti zmluvných strán, spôsoby ukončenia zmluvy,
zmluvné sankcie...) sú obsiahnuté v Návrhu zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu č.2 tejto výzvy na predkladanie ponúk. Verejný
obstarávateľ odporúča si ju pred odovzdaním cenovej ponuky podrobne preštudovať.

Typ zákazky: Služby
CPV:

71320000-7 Inžinierske projektovanie

3. Podmienky účasti
1. § 32 ods. 1 písm. e) Doklad o oprávnení podnikať - poskytovať službu na predmet zákazky . 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
Verejný obstarávateľ požaduje vypracovať PD do 30.04.2021 vrátane výkazu výmer.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 12 500 Eur bez DPH.

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 12 500 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do zákazky
CEMOS, s. r. o.
Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava
Jana Slamková
slamkova@cemos.sk
DAQE Slovakia s.r.o.
Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina
Ing. Martin Pitoňák PhD.
pitonak@daqe.sk
TICHÝ, s.r.o.
Záhumnie III. 2137/2, 013 03 Varín
marcel@varin.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
DAQE Slovakia s.r.o.
Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina
Ing. Martin Pitoňák PhD.
pitonak@daqe.sk
Cenová ponuka: 14 940 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

TICHÝ, s.r.o.
Záhumnie III. 2137/2, 013 03 Varín
marcel@varin.sk
Cenová ponuka: 12 480 € 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.
TICHÝ, s.r.o.
Záhumnie III. 2137/2, 013 03 Varín
marcel@varin.sk
Cenová ponuka: 12 480 € s DPH za celý predmet zákazky
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1: TICHÝ, s.r.o.
2: DAQE Slovakia s.r.o.

9. Komisia
Janka Hrankaiová , Ing. Peter Rolko

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Janka Hrankaiová, 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. Peter Rolko, 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.

Janka Hrankaiová,
Mesto Žilina
041/7063117
Ing. Peter Rolko,
Mesto Žilina
041/7063117

