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

Všetkým záujemcom
Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Mesto Žilina

sp.

Ing. Roman Osika
+421917990120

10.08.2021

/2021

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu
stavby, odborný autorský dohľad, inžinierska činnosť so zabezpečením právoplatného stavebného povolenia pre
stavbu „Inkluzívne detské ihrisko, Žilina“.“
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov
zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mesto Žilina

Ulica:

Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131, Žilina

IČO:

00321796

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

Ing. Roman Osika

E-mail:

roman.osika@zilina.sk

Tel.:

+421917990120

Kontaktná osoba:

Ing. arch. Katarína Chromcová

E-mail:

katarína.chromcová@zilina.sk

Tel.:

+421 (0)917 700 246

2. Opis predmetu zákazky

Presná definícia predmetu zákazky
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, odborný autorský dohľad a inžinierska
činnosť so zabezpečením právoplatného stavebného povolenia pre stavbu: „Inkluzívne detské ihrisko, Žilina“.

Ihrisko bude integrovať osoby so všetkými typmi postihnutia. Musia byť zabezpečené spevnené plochy, aby deti aj dospelí so
zníženou pohyblivosťou mali prístup na ihrisko a k všetkým jeho prvkom. Pod hernými zariadeniami budú dopadové plochy z liatej
gumy, aby boli dobre prístupné a mali pevný povrch. Spevnené plochy umožnia deťom chodiť, behať, skákať po celom ihrisku.
Prechodové body, spevnené plochy a dobré projektové usporiadanie umožnia postihnutým deťom podieľať sa na zábave i na hrách.
Kontrastné farby môžu deťom uľahčiť orientáciu na ihrisku, na označenie rôznych plôch možno využiť lavičky, herné zariadenia
a povrchy rôznych farieb.
Prvky budú bez vekového obmedzenia a bez obmedzenia hmotnosti, nakoľko ihrisko budú navštevovať aj dospelé osoby
s postihnutím. Zariadenia musia pokrývať všetky herné zážitky (zmyslový, sociálny, fyzický). Dôležitou súčasťou ihriska sú aj
oddychové zóny s lavičkami.
Predmet zákazky musí byť spracovaný v súlade s príslušnými STN platnými pre verejné detské ihriská STN EN 1176 a musí sa riadiť
Zákonom č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a Nariadením vlády č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Súčasťou
zariadení inkluzívneho ihriska budú aj certifikáty zhody výrobku.

Rozsah prác:

A/ Spracovanie projektovej dokumentácie

- projekt bude riešiť návrh inkluzívneho detského ihriska pre hendikepované deti a dospelých v spojení s prvkami pre zdravé deti
a dospelých v meste Žilina na parcele č. KN-C 7708 v k. ú. Žilina (v zmysle Koncepcie rozvoja detských ihrísk a samostatných
herných prvkov v meste Žilina),
- dokumentácia bude obsahovať všetky objekty, ktoré sú potrebné pre realizáciu stavby, opečiatkovaný výkaz výmer a rozpočet
a časti PD v súlade s príslušnými normami a predpismi (rozpočet musí obsahovať všetky časti terénne práce a pod.), v prípade
zistenia chýbajúcej položky je zhotoviteľ povinný túto položku doplniť a rozpočet upraviť,
- dodanie projektovej dokumentácie 10 x v tlačenej forme, 1 x elektronicky – PDF, DOC, XLS, DWG, DGN, vrátane rozpočtu
a výkazu výmer,
-

súčasťou predmetu plnenia budú kladné stanoviská všetkých dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí,

- v cene za spracovanie projektu bude aj geodetické zameranie – polohopis a výškopis
skutkového stavu a jeho digitalizácia,
zabezpečenie všetkých súvisiacich podkladov, passport inžinierskych sietí v dotknutom území a zameranie jestvujúcich stromov
a objektov v riešenom území,
-

samotný návrh riešenia bude zhotoviteľ PD konzultovať s objednávateľom v dostatočnom časovom predstihu,

- dodávateľ dodá PD v požadovanom množstve a kvalite až po predchádzajúcom schválení naprojektovaného riešenia (t.j.
obojstrannom odsúhlasení PD) najneskôr 10 dní pred termínom odovzdania a schválení plánovaných nákladov objednávateľom,
-

všetky projektové práce budú spracované v stupni pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby,

-

projekt bude obsahovať spracovanie situácie záberu dotknutých pozemkov stavbou,

-

dodávateľ uvedie v TS predpokladaný termín realizácie diela podľa spracovanej PD (napr. počet dní, týždňov, mesiacov),

- po dohode s objednávateľom bude projekt rozdelený na etapy projekčne aj v rozpočte a výkaze výmer – prípadne rozpočet
a VV bude v podľa potreby rozdelený v zmysle požiadaviek objednávateľa na požadované časti,
v rámci ceny diela bude projektant uvažovať aj o aktualizácii rozpočtov v rámci určenia predpokladanej hodnoty zákazky k VO
na stavebné práce.

B/C/ Výkon odborného autorského dohľadu a inžinierska činnosť

rozsah, obsah a spôsob výkonu v zmysle Zmluvy o dielo.

Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka na webovom sídle Objednávateľa.

Cena diela:
Cena za spracovanie projektovej dokumentácie vrátane odborného autorského dohľadu, inžiniersku činnosť bude určená súčtom častí
A. + B. nasledovne:
A. Cena za projektovú dokumentáciu vrátane odborného autorského dohľadu:
1/ projektová dokumentácia
2/ výkon odborného autorského dohľadu (OAD)
Pričom:
časť 1/ bude tvoriť 95% z celkovej zmluvnej ceny diela
časť 2/ bude tvoriť 5% z celkovej zmluvnej ceny diela, pričom cena ja maximálna a to aj v prípade prekročenia počtu hodín

presahujúcich túto cenu
B. Cena za výkon inžinierskej činnosti pre vydanie právoplatného stavebného povolenia

Termíny dodania:
Zhotoviteľ vypracuje a dodá projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť nasledovne pre všetky časti nasledovne:

a. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby do 1,5 mesiaca odo dňa
nadobudnutia účinnosti ZoD
b. Inžinierska činnosť v termíne do 5,5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti ZoD
c. Odborný autorský dohľad
začiatok dňom odovzdania staveniska
ukončenie dňom skončenia záručnej doby stavebných prác stavby

Podmienky zhotovenia diela sú riešené v Zmluve o dielo (ZoD), ktorá je prílohou
Typ zákazky: Služby
CPV:

71320000-7 Inžinierske projektovanie

3. Podmienky účasti:
§ 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený poskytovať službu.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
1/ DSP/DRS do 1,5 mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti ZoD
2/ IČ – vydanie právoplatného stavebného povolenia do 5,5 mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti ZoD
3/ Vykonanie odborného autorského dohľadu
– začiatok dňom odovzdania staveniska
– ukončenie dňom skončenia záručnej doby stavebných prác stavby

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

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 17.08.2021 , 10:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Projektová dokumentácia
pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, odborný autorský dohľad, inžinierska činnosť so zabezpečením
právoplatného stavebného povolenia pre stavbu „Inkluzívne detské ihrisko, Žilina“.“. Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke
Ponuka. V elektronickom systéme vyplňte Návrh na plnenie kritérií. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola

vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok uvedených v tejto výzve.

11. Miesto poskytnutie sluzieb
12. Obsah ponuky
1. Cenová ponuka s uvedením Kritéria na hodnotenie ponúk : Cena v EUR s DPH spolu (v systéme).
2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti (Podmienky účasti odst. č.3).
3. Podpísaná zmluva s prílohami (príloha č.1), scan v pdf, vyplnená aj s kritériom na hodnotenie ponúk.

13. Doplnujuce informacie
Verejný obstarávateľ nesmie uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia podľa osobitného predpisu majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Úspešný
uchádzač pred podpisom zmluvy doručí verejnému obstarávateľovi údaje o všetkých známych subdodávateľoch, ktorí sa budú
podieľať na plnení zmluvy v rozsahu:
• Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa: meno a priezvisko, adresa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na
uzavretie dodatkov ktoré sú v súlade s § 18 zákona o VO v platnom znení. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý
postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona o VO platnom znení. Ďalšie postupy, lehoty, povinnosti 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. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu
účinnými v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle
informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom
elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v týchto podmienkach určená v súlade s § 6.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná
hodnota zákazky. Ak ponuku predkladá skupina uchádzačov, splnenie podmienok osobného postavenia preukazuje každý člen skupiny
samostatne. Ponuka predložená/doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 6 alebo ponuka doručená iným
spôsobom ako určil verejný obstarávateľ v tejto výzve nebude ďalej zaradená do hodnotiaceho procesu. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Verejný obstarávateľ následne zašle uchádzačom informáciu o odmietnutí
ponuky spolu s odôvodnením. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže. Uchádzač nemá právo si uplatniť u
verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo
akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.
Táto zákazka je zákazkou s nízkou hodnotou v súlade s § 5 Finančné limity, ods.3 písm. b) ide o zákazku na poskytnutie služby
uvedenej v prílohe č. 1 zákona o VO,
DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
1. Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani
uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.
2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzača.
3 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

S pozdravom

Ing. Roman Osika
Mesto Žilina, oddelenie verejného obstarávania

