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.

Janka Hrankaiová
0417063109

13.09.2021

/2021

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „PD, OAD, IČ pre stavbu: Prístavba a stavebné úpravy budovy Mestského divadla Žilina- debarierizácia a zelené opatrenia“
- 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:

Janka Hrankaiová

E-mail:

janka.hrankaiova@zilina.sk

Tel.:

0417063109

Kontaktná osoba:

Ing. arch. Katarína Chromcová

E-mail:

katarina.chromcova@zilina.sk

Tel.:

041/7063510

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služby na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, odborný autorský dohľad, inžinierska
činnosť so zabezpečením právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného stavebného povolenia pre stavbu „Prístavba a stavebné úpravy budovy Mestského divadla Žilina –
debarierizácia a zelené opatrenia“.
Rozsah prác:
A/ Spracovanie projektovej dokumentácie
- Projekt pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby bude riešiť prístavbu a stavebné úpravy budovy Mestského divadla Žilina parc. č. 5 KN-C v k. ú. Žilina za účelom zabezpečenia
debarierizácie celej stavby a využitia striech pre kultúrne podujatia a zelené opatrenia. Projekt bude vypracovaný podľa architektonickej štúdie „Stavebné úpravy strechy Mestského divadla
Žilina“ z 07/2021, ktorej autormi sú Ing.arch. Ľubica Koreňová – Brunová a Ing.arch. Andrej Smatana. Autori štúdie budú pri vypracovávaní projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie v podrobnostiach pre realizáciu vykonávaťautorský dozor v zmysle Zmluvy o dielo číslo objednávateľa 150/2021 na zhotovenie architektonickej štúdie zo dňa 29.4.2021.
Súčasťou projektu bude statické posúdenie jestvujúcich a navrhovaných nosných konštrukcií.
Dokumentácia bude obsahovať všetky objekty a časti, ktoré sú potrebné pre realizáciu stavby.
Dokumentácia musí byť spracovaná v súlade s príslušnými normami, predpismi a vyhláškami, vrátane posúdenia a preriešenia súvisiacich technológií a profesií a všetkých súvisiacich profesií
s opatreniami navrhnutými v statickom posúdení.
Dokumentácia musí obsahovať výkaz výmer a rozpočet v členení na jednotlivé etapy, stavebné objekty a časti PD opečiatkovaný okrúhlou pečiatkou autorizovaného projektanta pre jednotlivé
stavebné objekty a celkový súhrn hlavným projektantom. Pri zhotovovaní rozpočtu je potrebné uvažovať o podrobnejšom členení rozpočtu, prípadne etapizácii, podľa pokynov objednávateľa.
V cene za spracovanie projektu bude aj zameranie skutkového stavu celého objektu a jeho digitalizácia, zabezpečenie všetkých súvisiacich podkladov, fotodokumentácia jestvujúceho stavu
v digitálnej podobe.
PD bude dodaná 12 x v tlačenej forme, 1 x elektronicky – PDF, DOC, XLS, DWG, DGN vrátane rozpočtu a výkazu výmer, fotodokumentácie pôvodného stavu (CD).
Projektant bude konzultovať navrhované projekčné riešenie a návrh rozpočtu a jeho prípadné delenie na časti s objednávateľom priebežne počas spracovania PD stavby v dostatočnom časovom
predstihu.
Súčasťou predmetu plnenia budú aj kladné stanoviská k PD od KPÚ, RÚVZ, OR HaZZ, vyjadrenie Technickej inšpekcie a Útvaru hlavného architekta mesta Žilina, projekt POV, v prípade potreby
trvalého alebo dočasného dopravného značenia aj vyjadrenie okresného dopravného inšpektorátu.
Všetky projektové práce budú spracované v stupni pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby a opečiatkované príslušným projektantom s oprávnením na príslušnú projektovú
činnosť.
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.
Dodávateľ uvedie v TS predpokladanú dobu realizácie diela podľa spracovanej PD (napr. počet mesiacov, týždňov, dní),
Po dohode s objednávateľom bude v prípade potreby projekt rozdelený na etapy projekčne a to aj v rozpočte a výkaze výmer - prípadne rozpočet a VV bude v prípade potreby rozdelený podľa
požiadaviek objednávateľa na požadované časti.
Na vyzvanie objednávateľom sa dodávateľ zaväzuje byť účastný ako tvorca PD pri preberaní stavby so zhotoviteľom pred jej realizáciou za účelom objasnenia naprojektovaného riešenia.
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.

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.
Cena diela:
Každú časť je potrebné naceniť samostatne v zmysle ZoD čl.6
Cena za spracovanie projektovej dokumentácie vrátane odborného autorského dohľadu, inžiniersku činnosť bude určená súčtom častí A. + B.
A. Cena za projektovú dokumentáciu vrátane odborného autorského dohľadu:
1/ projektová dokumentácia
2/ výkon odborného autorského dohľadu (OAD)

nasledovne:

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
Typ zákazky: Služby
CPV:

71320000-7 Inžinierske projektovanie

3. Podmienky účasti:
1. § 32 ods. 1 písm. e) Doklad o oprávnení podnikať - poskytovať službu . 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 :
Lehota plnenia:
1/ PD do 4 mesiacov odo dňa účinnosti ZoD
2/ IČ vydanie právoplatného stav. povolenia do 11 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti ZoD
3/ OAD- začiatok dňom odovzdania staveniska, ukončenie dňom skončenia záručnej doby stavebných prác stavby

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 37 500 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 24.09.2021 , 10:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „PD, OAD, IČ pre stavbu: Prístavba a stavebné úpravy budovy Mestského divadla Žilinadebarierizácia a zelené opatrenia“. 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
MsÚ v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1

12. Obsah ponuky
1/
2/
3/
4/
5/

Krycí list ponuky
Návrh na plnenie kritérií (cena spolu)
Vypísaný a podpísaný návrh ZoD (príloha č.1)
Splnomocnenie (príloha č.3)
Zoznam subdodávateľov (príloha č. 4)

13. Doplnujuce informacie
1.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 alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
2.Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy doručí verejnému obstarávateľovi údaje o všetkých známych subdodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na plnení zmluvy.
3.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na uzavretie dodatkov ktoré sú v súlade s § 18 zákona o VO v platnom znení.
4.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona o VO platnom znení.
5.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.

S pozdravom
Janka Hrankaiová
041/7063109
Mesto Žilina, referent VO

