Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1,01131 , Žilina, IČO: 00321796

Č.s.:

/2021

Žilina 28.05.2021

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Realizácia priepustov cez MK na ul. Stehlíková a na ul. Vrania, Žilina – Vranie, SO 01 –
Priepust na ul. Vrania; SO 02 - Priepust na ul. Stehlíková - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mesto Žilina

Ulica:

Námestie obetí komunizmu 3350/1,01131 , Žilina

IČO:

00321796

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

Ing. Andrea Trúchla

E-mail:

andrea.truchla@zilina.sk

Tel.:

+421 41 70 63 109

Kontaktná osoba:

Ing. Juraj Jaroš

E-mail:

juraj.jaros@zilina.sk

Tel.:

+421 41 70 63 706

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je prebudovanie existujúcich priepustov SO 01 - Priepust na ul. Vrania a SO 02 - Priepust na
ul.Stehlíková, ktoré nevyhovujú na prevedenie prietoku Vranieho potoka počas prívalových dažďov. Existujúce priepusty budú úplne
vybúrané a budú nahradené novými priepustami, ktoré sú navrhnuté na základe podkladov od správcu toku.
K správnemu oceneniu je nutné preštudovať PD a výkaz výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy.
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.
Zhotoviteľ predloží k cenovej ponuke harmonogram prác, kde max. doba realizácie bude 100 dní a Zoznam subdodávateľov (ak s nimi
zhotoviteľ uvažuje).

Prílohy:
č. 1 - Projektová dokumentácia
č. 2 - Zmluva o dielo
č. 3 - Výkaz Výmer
Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

45221220-0 Priepusty

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 práce, na ktoré 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 práce, 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). § 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. Technická spôsobilosť alebo
odborná spôsobilosť: § 34 ods. 1 písm. b) Uchádzač predloží min. 3 praktické skúsenosti s realizáciou obdobnej práce v celkovej
hodnote realizovaných prác v sume min. 90 000€ bez DPH. Požadovaná úroveň sa preukazuje zoznamom poskytnutých prác za
posledných 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Dokladom je referencia, ak
odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. § 34 ods. 1 písm. g) Uchádzač predloží doklady o
vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov - Osvedčenie o
vykonaní odbornej skúšky vydanej SKSI pre výkon činnosti stavbyvedúci. Ďalšie postupy a informácie, týkajúce sa tohto verejného
obstarávania, ktoré nie sú opísané alebo špecifikované v tejto výzve na predkladanie ponúk, sa v tomto verejnom obstarávaní riadia
príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení a súvisiacimi platnými predpismi účinnými v čase
vyhlásenia tohto verejného obstarávania.

4. Požiadavky na predmet zákazky
Lehota plnenia predmetu zákazky je 100 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 94 074.13 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
B & B spol. s r.o.
Korňa 889, 023 21 Korňa
Miroslav Neckár
bab@bab.sk
COLOSEO, s.r.o.
Vojtecha Spanyola 28, 010 01 Žilina
Ondrej Sekáč
info@coloseo.sk
ERPOS, spol. s r.o.
Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina
Paula Petrušová
paula.petrusova@erpos.sk
INGVIA, s.r.o.
Závodská cesta, 010 01 Žilina
Ľuboš Kubík
ingviaza@gmail.com
J&R mk, spol. s r. o.
Pribinova 2894, 022 01 Čadca
Jozef Michalenko
kami.bohemia@gmail.com
JAMANAT, s.r.o.
Clementisova 1358/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Jaroslav Kapitulčin
jamanat.sro@gmail.com

jamanat.sro@gmail.com
PeHaeS
Štrková 4 0948565160, 01188 ŽILINA
pehaes@pehaeszilina.sk
R.I.K. s. r. o.
Slnečná 703/2, 039 01 Turčianske Teplice
Renáta Klúčiková
rikstavby@gmail.com
STAVIS s.r.o.
Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
Adrian Jakubek
stavis.potecky@gmail.com
TOPOR, s.r.o.
1398, 013 06 Terchová
Martin Hanuliak
martin.hanuliak@topor.sk
TOPOR, s.r.o.
1398, 013 06 Terchová
Peter Pollák
peter.pollak@topor.sk
Žilinské komunikácie a.s.
Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina
Kamil Gašper
vyroba@zilikom.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
COLOSEO, s.r.o.
Vojtecha Spanyola 28, 010 01 Žilina
Ondrej Sekáč
info@coloseo.sk
Cenová ponuka: 102 322,5 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
ERPOS, spol. s r.o.
Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina
Paula Petrušová
paula.petrusova@erpos.sk
Cenová ponuka: 89 505,79 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
JAMANAT, s.r.o.
Clementisova 1358/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Jaroslav Kapitulčin
jamanat.sro@gmail.com
Cenová ponuka: 103 695,78 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
PeHaeS
Štrková 4 0948565160, 01188 ŽILINA

pehaes@pehaeszilina.sk
Cenová ponuka: 94 013,17 € 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.
ERPOS, spol. s r.o.
Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina
Paula Petrušová
paula.petrusova@erpos.sk
Cenová ponuka: 89 505.79 € s DPH za celý predmet zákazky
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1. ERPOS, spol. s r.o.
2. PeHaeS
3. COLOSEO, s.r.o.
4. JAMANAT, s.r.o.

9. Komisia
Ing. Andrea Trúchla, Ing. Juraj Jaroš

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Ing. Andrea Trúchla, 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. 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.

Ing. Andrea Trúchla,
Mesto Žilina
+421 41 70 63 109
Ing. Juraj Jaroš,
Mesto Žilina
+421 41 70 63 706

