Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48,011 09 , Žilina, IČO: 37808427

Č.s.:

/2019

Žilina 23.08.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Modernizácia vybratých úsekov cesty II/583. Projektová dokumentácia
DSP/DRS - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Žilinský samosprávny kraj

Ulica:

Komenského 48,011 09 , Žilina

IČO:

37808427

Kontaktná osoba:

Iveta Šnauková

E-mail:

iveta.snaukova@zilinskazupa.sk

Tel.:

+421 41 5032 407

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom je spracovanie sanácie vybraných úsekov cesty II/583 v rozsahu dokumentácie na stavebné povolenie
a realizácie stavby (DSP/DRS).
Technické riešenie sanácie bude navrhnuté tak, aby podľa možností nepodliehalo stavebnému povoleniu,
ale len ohláseniu stavebných prác.
Sanačné práce budú navrhnuté ako frézovanie a výmena krytu vozovky potrebnej hrúbky v oboch jazdných pásoch v
nasledovných staničeniach:
Km
Km
Km
Km
Km

31,7
33,53
33,63
34,67
42,16

- 31,89 obnova povrchu vozovky
- 33,55, obnova povrchu vozovky na mostnom objekte ev. č. 583-028
- 33,7 obnova povrchu vozovky vrátane autobusových zálivov a ich vyznačenie
- 35,2 obnova povrchu vozovky
- 42,50 obnova povrchu vozovky

Práce budú obsahovať taktiež výmenu existujúceho zvodidla za klasické oceľové zvodidlo v km 40,68 – 40,85.
Pre stanovenie skutočného rozsahu sanácie je potrebná obhliadka: - na mieste stavby, termín obhliadky bude
stanovený po vzájomnej dohode.
Šírkové usporiadanie cesty II/583 zostane zachované.
Navrhovanými sanačnými prácami zostane v zastavanom území zachovaná niveleta vozovky, smerové a výškové vedenie,
priečne sklony. Mimo zastavaného územia obce môže byť navrhnuté zosilnenie vozovky s minimálnym frézovaním, ak to
stav vozovky a miesto realizácie umožňuje z hľadiska zachovania, resp. zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky.
Nové vrstvy musia zachovať únosnosť vozovky a vytvoriť parametre povrchu zodpovedajúce kategórii a zaťaženiu
komunikácie: rovinatosť, protišmykové vlastnosti, zachovanie priečneho a pozdĺžneho sklonu, najmä z hľadiska
povrchového odvodnenia vozovky a homogénny, celistvý vzhľad povrchu. V miestach, kde sa nachádzajú nespevnené
krajnice, tieto budú zrezané a doplnené vyfrézovaným materiálom do nivelety vozovky Spracovateľ PD dohodne skládku
na skladovanieprebytočného vyfrézovaného materiálu. Skládku projektant odsúhlasí s objednávateľom.

Sanačné práce požadujeme realizovať počas premávky po poloviciach, usmernením cestnou svetelnou signalizáciou,
prípadne zvislým dopravným značením.
Súčasťou PD bude obnova vodorovného dopravného značenia na vyššie uvedených úsekoch cesty II/583.
Súčasťou PD bude taktiež dopracovanie záverov z cestného bezpečnostného auditu, ktorý uchádzačom po vypracovaní
PD poskytne objednávateľ.
Cena za PD zahŕňa aj prípadné úpravy PD, ktoré vzídu ako pripomienky v rámci stavebného konania.
Trvanie zmluvy: Na predmet zákazky bude vystavená písomná objednávka, ktorej prílohou bude presný popis
a špecifikácia predmetu zákazky. Lehota dodania je stanovená na 14 dní od písomného prevzatia a potvrdenia
objednávky. Vypracovaná projektová dokumentácia v požadovanom rozsahu bude odovzdaná na Žilinskom
samosprávnom kraji, Komenského 48, 011 09 Žilina.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa

stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená z dôvodu nesplnenia podmienok účasti, a ktorého ponuka
bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača. Ak uchádzač nie je
platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.
Typ zákazky: Služby
CPV:

71245000-7 Schvaľovacie plány, vykonávacie výkresy a špecifikácie

3. Podmienky účasti
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: Osobné postavenie Doklad potrebný na preukázanie podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia - §32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – je oprávnený dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač
ponuku (kópia) alebo kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov. Technická alebo odborná
spôsobilosť podľa §34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - doklad o technickej a odbornej spôsobilosti
vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom verejnej súťaže v súlade so Zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. A to: • A2 Komplexné architektonické
a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo - dopravné stavby alebo • I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych
stavieb - cesty a letiská a súčasne

4. Požiadavky na predmet zákazky
Projektová dokumentácia bude obsahovať grafickú a textovú časť, vrátane výkazu výmer a rozpočtu. Rozsah grafickej a
textovej časti bude spracovaný v súlade s TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest. Súčasťou projektovej dokumentácie
budú inžinierske činnosti. Spracovateľ PD zabezpečí vyjadrenia dotknutých organizácií. Forma dodania predmetu zákazky
Projektová dokumentácia podľa tejto časti zákazky bude odovzdané a prevzaté, na základe Odovzdávacieho a
preberacieho protokolu, 6x v tlačenej forme, 6x na elektronickom nosiči (vo formáte PDF + v editovateľnej forme vo
formáte dwg/dgn, doc, xls). Inžinierska činnosť podľa tejto časti zákazky bude odovzdané a prevzaté, na základe
Odovzdávacieho a preberacieho protokolu, v jednom originály + 1x kópia vyjadrení v tlačenej forme a 6x na
elektronickom CD nosiči spolu s projektovou dokumentáciou.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 6 992 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa
zaregistrovali do zákazky
DAQE Slovakia s.r.o.
Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina
Martin Pitoňák
mpitonak@gmail.com

mpitonak@gmail.com
DAQE Slovakia s.r.o.
Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina
Martina Kardošová
kardosova@daqe.sk
emProject, s.r.o.
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Miloš Martinka
martinka@emproject.sk
Ing. Ondrej Bronček
Bajzova, 01001 Žilina
Ing. Ondrej Bronček
broncek.ondrej@gmail.com
PROFIM, s. r. o.
Závodská cesta, 010 01 Žilina
Pavol Matys
'profim@centrum.sk'
R - PROJECT INVEST s. r. o.
Pečnianska, 851 01 Bratislava
Peter Žák
zak@r-project.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
DAQE Slovakia s.r.o.
Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina
Martin Pitoňák
mpitonak@gmail.com
Cenová ponuka: 8 388 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
emProject, s.r.o.
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Miloš Martinka
martinka@emproject.sk
Cenová ponuka: 8 390,4 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Ing. Ondrej Bronček
Bajzova, 01001 Žilina
Ing. Ondrej Bronček
broncek.ondrej@gmail.com
Cenová ponuka: 6 900 € 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.
Ing. Ondrej Bronček
Bajzova, 01001 Žilina
Ing. Ondrej Bronček
broncek.ondrej@gmail.com
Cenová ponuka: 6 900 € s DPH za celý predmet zákazky

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Iveta Šnauková, 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, Peter Mráz, 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.

Iveta Šnauková
+421 41 5032 407
Žilinský samosprávny kraj
Peter Mráz
+421 41 5032 237
Žilinský samosprávny kraj

