Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 , Žilina, IČO: 00321796

Č.s.:

/2021

Žilina 20.04.2021

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Rekonštrukcia mostu na ul. Matice slovenskej, Žilina - Vlčince - zápis z vyhodnotenia
prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mestský úrad Žilina

Ulica:

Námestie obetí komunizmu 1,011 31 , Žilina

IČO:

00321796

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

Mgr. Katarína Zahradníková

E-mail:

katarina.zahradnikova@zilina.sk

Tel.:

+421917990119

Kontaktná osoba:

Ing. Juraj Jaroš

E-mail:

juraj .jaroš@zilina.sk

Tel.:

+4217063607

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia dvoch existujúcich mostných objektov (pravý most MO01 a ľavý most MO02), ktorých účelom je
previesť miestnu komunikáciu cez prekážku vo forme pešej dopravy. Mostné objekty tak vytvárajú podchody pre peších so svetlou
šírkou pre MO č.1 5,160 m, pre MO č.2 5,160 m a svetlou výškou v najnižšom mieste 2,280 m.
Stavba bude realizovaná na 3. etapy. V každej etape bude rekonštruovaná len časť mosta, aby bola zabezpečená doprava po
ostávajúcej časti mosta. Etapy výstavby boli spracované tak, aby bola zachovaná funkcia zastávok MHD.
Navrhnutou rekonštrukciou sa tvar mosta a jeho funkcia nemenia. Práce spočívajú najmä v realizovaní zosilňujúcej spriahnutej
nadbetonávky a v nahradení poškodených a degradovaných vrstiev a renovácie povrchov.
Mostný objekt MO č.1 má jeden mostný otvor so svetlosťou 5,160 m a rozpätím 5,56m. Most je kolmý a komunikáciu križuje ponad
prekážku s uhlom 99,76 g. Približný rok výstavby objektu je datovaný, kedy prebiehala samotná výstavba sídliska Vlčince. Miestna
komunikácia na moste triedy MO10/40 je vedená smerovo v priamej. Niveleta na moste je v rovine. Na moste nie sú situované
chodníky, iba rímsy po stranách cesty. Komunikácia je rozšírená ďalšími pruhmi na celkovú šírku 10,2 m a vytvára tak priestor pre
odbočovací pruh pre zastávku autobusov MHD. Celková šírka mosta je 11,950 m a voľná šírka medzi zábradlím je 11,54 m. Mostný
objekt MO č.2 má jeden mostný otvor so svetlosťou 5,160 m a rozpätím 5,56m. Most je kolmý a komunikáciu križuje ponad prekážku
s uhlom 99,76 g. Miestna komunikácia na moste triedy MO8/40 je vedená smerovo v priamej. Niveleta na moste je v rovine. Na moste
nie sú situované chodníky, iba rímsy po okrajoch komunikácie. Komunikácia je dvojpruhová so strechovitým priečnym sklonom a má
celkovú šírku 6,62 m. Celková šírka mosta je 8,500 m a voľná šírka medzi zábradlím je 8,01m. Podľa realizovaných vývrtov sa na
moste nachádza 150 mm vrstva vozovky, pod ktorou je izolácia mostovky vo forme natavovacích asfaltových pásov. Mostovka je na
hornom povrchu v spáde smerom ku okrajom mosta. Nosná konštrukcia mosta MO č.1 je vytvorená z 11 ks prefabrikátov typu
ŽMP-62/90 výšky 0,350 m a dobetonávkou šírky 0,58m. Nosná konštrukcia mosta MO č.2 je vytvorená z 8 ks prefabrikátov typu
ŽMP-62/90 výšky 0,350 m. Styčné škáry medzi prefabrikátmi sú vyplnené betónovou zmesou. Spodný povrch mostovky bol zrejme po
strhnutí pôvodného podhľadu zateplený kontaktným fasádnym polystyrénom hr. 40 mm. Ložiská sa na moste nenachádzajú. Uloženie
prefabrikátov na oporu je realizované ako spojité na vrstvenej lepenke hr. cca. 10 mm Predpokladajú sa gravitačné betónové opory so
šírkou drieku 0,52 m. V súčasnosti sú drieky opory obložené kamenným obkladom. Zakladanie mosta sa predpokladá plošné na
základových pásoch pod driekmi opory. Prechod z mosta do priľahlého telesa je riešený násypom, ktorý sa nachádza medzi krídlami
mosta. Priamo za mostom sa nachádzajú rovnobežné gravitačné betónové krídla (na strane smerom k Obchodnej ulici sú krídla kolmé.
Zakladanie krídel sa tiež predpokladá ako plošné.

Pred začatím výstavby bude potrebné riadne vytýčiť podzemné siete a vedenia za účasti ich správcov. Predpokladá sa čiastočná
kolízia v chodníkovej časti s prívodnými káblami k stĺpom trolejového vedenia. Tieto vedenia ostávajú bez zmeny. V prípade kolízie sa
existujúce vedenie uloží do chráničky.
Zhotoviteľ objektu je povinný zo zákona (stavebný zákon) použiť pre stavbu iba výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu
predpokladanej životnosti stavby bola pri bežnej údržbe zabezpečená ich životnosť, mechanická pevnosť a stabilita, požiarna
bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora
energie. Výrobky, pre ktoré požadujú príslušné predpisy povinnú certifikáciu, musia mať príslušný certifikát v zhode so zákonom.
Postup betonáže ríms musí byť plynulý, aby rozpracovaný úsek nemohol zavädnúť, aby homogenita spracovaného betónu bola čo
najlepšia. Pre zlepšenie spracovateľnosti betónu sa odporúča pridať plastifikátor v dávke asi 0,2 % hmotnosti cementu. Nesmie sa
používať urýchľovač tuhnutia betónu.
Pri akejkoľvek možnej zmene alebo nepredpokladanej odchýlke, ktorá by zásadným spôsobom ovplyvnila tvar, stabilitu alebo inú
požadovanú podmienku a funkciu stavebných konštrukcií pri realizácii a užívaní stavby, je nutné túto skutočnosť konzultovať s
projektantom, resp. statikom.
Podrobný rozsah prác je špecifikovaný v Prílohe č. 1 (projektová dokumentácia "PD") a v zadaní s Výkazom Výmer (Príloha č. 2).
Označenie konkrétnych výrobkov názvom definuje požadovaný stupeň kvality, resp. súbor funkčných a úžitkových vlastností. Verejný
obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto výrobok ekvivalentom. V prípade ak uchádzač ocení iný výrobok (ekvivalent), ako je uvedený v
PD (rozpočte), súčasťou ponuky musia byť doklady kvality (napr. certifikáty, technické listy....) pôvodných a doklady kvality ocenených
materiálov a preukázna tabuľka s porovnaním vlastností.
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. 3 tejto výzvy na predkladanie ponúk. Verejný
obstarávateľ odporúča si ju pred odovzdaním cenovej ponuky podrobne preštudovať. Súčasťou cenovej ponuky je ocenený Výkaz
výmer (Príloha č. 2) a uchádzačom podpísaný Návrh zmluvy o dielo (príloha č. 3).
Realizácia diela je podmienená schválením rozpočtovej čiastky v príslušnej rozpočtovej kategórii na realizáciu diela:
"Revitalizácia železničného podchodu v meste Žilina" Mestským zastupiteľstvom v Žiline. (Viď návrh Zmluvy o dielo Čl.
XII, bod 11. písm. b)).
Typ zákazky: Stavebné práce

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 dodávať tovar 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 dodávať tovar, 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). Technická spôsobilosť alebo odborná
spôsobilosť : § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
niektorých predpisov Zoznam stavebných prác: Uchádzač predloží minimálne tri praktické skúsenosti s realizovaním stavby obdobného
charakteru ako je predmet zákazky. Požadovaná úroveň sa preukazuje zoznamom uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich
päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Zoznam musí byť doplnený potvrdením
o uspokojivom vykonaní stavebných prác a ich zhodnotení podľa dohodnutých zmluvných podmienok. Minimálna úroveň
požadovaného zoznamu uskutočnených stavebných prác musí byť v súhrnnej hodnote minimálne 100 000,00 EUR bez DPH, uchádzač
môže túto hodnotu preukázať jednou zmluvou alebo kombináciou viacerých zmlúv.

4. Požiadavky na predmet zákazky
Požiadavky na predmet zákazky sú definované v PD (Príloha č. 1) a vo Výkaze výmer (Príloha č. 2). Verejný obstarávateľ požaduje
odovzdanie zhotoveného diela v lehote do 360 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 90 812.92 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
ALFE, s.r.o.

Hodžova 208/8, 010 01 Žilina
Martina Dulová
info@alfe.sk
B & B spol. s r.o.
Korňa 889, 023 21 Korňa
Miroslav Neckár
bab@bab.sk
BetonWEG s.r.o.
Sverepec 365, 017 01 Sverepec
Jaroslav Richtárik
jrichtarik@betonweg.sk
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
ulica 1.mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tatiana Kauzová
tatiana.kauzova@cestnestavbylm.sk
COLOSEO, s.r.o.
Vojtecha Spanyola 28, 010 01 Žilina
Ondrej Sekáč
info@coloseo.sk
DRYADA garden, s.r.o.
Oravské Veselé č.d.379, 029 62 Oravské Veselé
Zuzana Šimurdová
kubisovapet@gmail.com
EMEL SK s. r. o.
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
Michaela Čentáková
Emelsksro@gmail.com
ERPOS, spol. s r.o.
Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina
Paula Petrušová
paula.petrusova@erpos.sk
J&R mk, spol. s r. o.
Pribinova 2894, 022 01 Čadca
Jozef Michalenko
kami.bohemia@gmail.com
OB - BELSTAV s.r.o.
č.500, 023 52 Olešná
Ondrej Bielský
office@ob-belstav.sk
PMR STAVBY s.r.o.
J. Alexyho 13, 036 01 Martin
Martin Bella
pmrstavby@gmail.com
TOPOR, s.r.o.
1398, 013 06 Terchová
Peter Pollák
peter.pollak@topor.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií

B & B spol. s r.o.
Korňa 889, 023 21 Korňa
Miroslav Neckár
bab@bab.sk
Cenová ponuka: 98 206,34 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti, uchádzač nesplnil požiadavky na predmet zákazky ( na zákalde vysvetlenia č. II zo dňa
30.03.2021 neocenil položky 91, 92 a 102).
COLOSEO, s.r.o.
Vojtecha Spanyola 28, 010 01 Žilina
Ondrej Sekáč
info@coloseo.sk
Cenová ponuka: 105 068,8 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
EMEL SK s. r. o.
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
Michaela Čentáková
Emelsksro@gmail.com
Cenová ponuka: 117 513,6 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
OB - BELSTAV s.r.o.
č.500, 023 52 Olešná
Ondrej Bielský
office@ob-belstav.sk
Cenová ponuka: 92 126,2 € 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.
OB - BELSTAV s.r.o.
č.500, 023 52 Olešná
Ondrej Bielský
office@ob-belstav.sk
Cenová ponuka: 92 126.20 € s DPH za celý predmet zákazky
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1: OB - BELSTAV s.r.o. cena za predmet zákazky 92 126,20 EUR s DPH
2: COLOSEO, s.r.o.
cena za predmet zákazky 105 068,80 EUR s DPH
3: EMEL SK s. r. o.
cena za predmet zákazky 117 513,60 EUR s DPH

Uchádzač B&B spol. s r. o. bol z predmetu verejného obstarávania vylúčený z dôvodu, že nesplnil požiadavky na predmet zákazky.

9. Komisia
Juraj Jaroš , Mgr. Katarína Zahradníková

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, 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.

Ja, Mgr. Katarína Zahradníková, 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.

Juraj Jaroš,
Mesto Žilina
+4217063607
Mgr. Katarína Zahradníková,
Mesto Žilina
+4217063607

