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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I.“
- 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 1, 01131, Žilina

IČO:

00321796

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

Ing. Roman Osika

E-mail:

roman.osika@zilina.sk

Tel.:

+421917990120

Kontaktná osoba:

Ing. Roman Osika

E-mail:

roman.osika@zilina.sk

Tel.:

+421917990120

2. Opis predmetu zákazky
Stručný opis predmetu zákazky :
Predmetná dokumentácia rieši priestorové usporiadanie chýbajúcej časti cyklistického chodníka H2 na sídlisku Solinky,Hliny VI a Hliny V (Rudiny I). Cyklistický chodník bol realizovaný v prvej etape a to od
ulice Veľká Okružná (od Auparku) po ulicu Antona Bernoláka – po lávku pre peších ponad cestu I/18.
Cyklistický chodník sa začína na sídlisku Solinky na ulici Obvodovej, kde je chodník označený príslušným vodorovným aj zvislým dopravným značením. Chodník je v tomto úseku navrhovaný v
novom telese v existujúcej zeleni. Ďalej je cyklistický chodník vedený cez komunikáciu priechodom pre cyklistov, a od tohto miesta
pokračuje chodník pre cyklistov v novom telese v páse zelene pomedzi vzrastlú zeleň, pričom je vedený v pásme medzi dvoma radami stromov
oddelený od chodníka pre peších, ktorý je existujúci, bez úpravy. Na tomto úseku dôjde k výrubu stromov v počte 7 ks. V km cca 0,190 je chodník vedený cez revíznu šachtu teplovodného potrubia,
pričom výškovo sa chodník prispôsobí tejto betónovej ploche so šachtami. Takto je chodník vedený až po km cca 0,305. Chodník je v tejto časti
na celej svojej dĺžke ohraničený záhonovými betónovými obrubníkmi.Šírka chodníka pre cyklistov je 2,50 m(2x1,25m navzájom oddelené VDZ).
Na začiatku úseku je navrhovaná aj úprava (výmena obrubníkov a celej konštrukcie s krytom z betónovej zámkovej dlažby) existujúceho chodníka pre peších v dĺžke cca. 20 m. V km cca 0,305 je
križovanie chodníkov pre peších s chodníkmi pre cyklistov. Od tohto miesta sú cyklisti aj chodci vedený v spoločnom chodníku a vetva pokračuje
smerom ku kostolu. Šírka chodníka pre peších je 2,00 m a chodníka pre cyklistov 2,50(2x1,25m navzájom oddelené VDZ). Celková šírka spoločného
chodníka pre peších a cyklistov je 4,50 m.Hlavná trasa chodníka pokračuje ďalej od križovania v km 0,305 okolo ZŠ a popred obchodné centrum pričom cyklisti sú vedení po existujúcej spevnenej
ploche (cca km 0,366 – km 0,513). Cyklistický chodník bude od okolitej spevnenej plochy oddelený vodiacim a bezpečnostným (varovným) pásom zo
sklolaminátu s výstupkami šírky 0,20 + 0,20 m nalepeným na existujúci kryt. Chodník je vedený stredom spevnenej plochy z dôvodu vstupov do školy
respektíve do obchodného centra. Ešte pred vedením popred ZŠ je chodník vedený a navrhovaný spolu s novým chodníkom pre peších, pričom sú vedené v trase kde bol vybudovaný provizórny
chodník z betónových panelov, ktorý sa pred výstavbou rozoberie. Ďalej chodník vedie okolo kostola, pričom v tomto mieste je v trase
chodníkanovinový stánok (km cca 0,510), ktorý je potrebné preložiť. Od novinového stánku v km cca 0,510 po km cca 0,800je navrhovaný nový spoločný
chodník pre chodcov a cyklistov opticky oddelenýv trase existujúceho chodníka pre peších.Existujúci chodník pre peších bude vybúraný v celej svojej hrúbke aj s obrubníkmi. V tomto úseku dôjde aj k
preložke stĺpov verejného osvetlenia, tá však nie je predmetom tejto PD.V tomto úseku dôjde aj k zvýšeniu nivelety spoločného chodníka, čo je
podmienené tým, že v súčasnosti je chodník nižšie oproti úrovni zelene a povrchová voda neodteká po chodníku do terénu ale naopak.
Vybudovaním nového spoločného chodníka pre cyklistov a chodcov sa tento problém odstráni. Spoločný chodník je na celej svojej dĺžke ohraničený záhonovými betónovými obrubníkmi. Takáto
úprava pokračuje až po km cca 0,800 kde bude spoločný chodník napojený na mostík (lávku). Na lávke bude realizovaná výmena krytu a chodník je
navrhovaný ako spoločný chodník pre peších aj cyklistov neoddelený vodorovným ani zvislým dopravným značením až po km cca 0,835.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy sú :
-Projektová dokumentácia
-Výkaz výmer
-Zmluvné podmienky

Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

45233162-2 Stavebné práce na stavbe cyklistických trás

3. Podmienky účasti:
1. § 32 ods. 1 písm. e) Doklad o oprávnení podnikať - uskutočňovanie stavebných prác. 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 :
1.Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote 150 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska,

1.Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote 150 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska,

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 159 413.56 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 15.11.2019 , 11:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I.“. Dokumenty k ponuke a Návrh na
plnenie kritérií vložte do systému v záložke Ponuka Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena bez 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 stavebných prác
Mesto Žilina

12. Obsah ponuky
1. Vyplnený a ocenený výkaz výmer,
2. Naskenovaná a podpísaná Zmluva o dielo,

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 alebo 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 pobytu, dátum narodenia 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 o vyhodnotení ponúk
všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného
uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v týchto podmienkach je maximálna. 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.
Stavebné práce budú spolu financované z fondov EÚ : Kód projektu v ITMS2014+ : 302011P420 Miesto realizácie projektu : Žilina Výzva - kód Výzvy : IROP-PO1-SC122-2016-15 Operačný program:
Integrovaný regionálny operačný program Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja.
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
+421917990120
Mesto Žilina, vedúci oddelenia verejného obstarávania

