ZÁPIS Z PRIESKUMU TRHU
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Internetová adresa organizácie (URL):
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Mesto Žiar nad Hronom
Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom
www.ziar.sk
Mgr. Martina Klacek, Mgr. Silvia Grúberová
(045) 678 71 36
martina.klacek@ziar.sk, silvia.gruberova@ziar.sk

Názov zákazky: Urbanisticko-dopravná štúdia vedenia cyklokomunikácií a PD DÚR hlavná
mestská diagonála pre Žiar nad Hronom
Kód CPV: Hlavný slovník (CPV) 71320000-7 Inžinierske projektovanie, 71200000-0 Architektonické a
súvisiace služby, 71210000-3 Poradenské architektonické služby, 71222000-0 Architektonické služby pre
vonkajšie oblasti, 71240000-2 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby , 71241000-9 Štúdia
realizovateľnosti, poradenská služba, analýza , 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
Predmetom zákazky je „Urbanisticko-dopravná štúdia vedenia cyklokomunikácií a PD DÚR hlavná mestská
diagonála pre Žiar nad Hronom“. Predmetom zákazky je vypracovanie urbanisticko-dopravnej štúdie
vedenia cyklokomunikácií a PD DÚR hlavnej mestskej diagonály pre Žiar nad Hronom. Zákazka pozostáva z
2.častí.
Predmetom 1. časti zákazky je vypracovanie urbanisticko-dopravnej štúdie vedenia cyklokomunikácií v
meste Žiar nad Hronom, ktorá bude komplexne navrhovať a riešiť cyklokomunikácie v meste (tzv.generel
cyklistickej dopravy).
Predmetom 2. časti zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie vybraného
úseku cyklotrasy, ktorá má prepájať jednotlivé obytné zóny mesta Žiar nad Hronom s priemyselným areálom
na juhu mesta. Verejný obstarávateľ žiada riešiť aj návrh rekonštrukcie jestvujúceho premostenia rieky
Hron. Celková dĺžka navrhovanej trasy je cca 3,63 km.
Verejný obstarávateľ žiada naceniť zvlášť urbanisticko-dopravnú štúdiu vedenia cyklokomunikácií a zvlášť
projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vybraného úseku cyklokomunikácií. Pritom sa nejedná
o rozdelenie zákazky na časti.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
a) Najnižšia cena
b) Predloženie požadovaných dokladov - fotokópia dokladu o oprávnení, ktorým uchádzač preukáže, že je
oprávnený dodať a uskutočniť službu, ktorá je predmetom zákazky
c) Predloženie referencií – uchádzač predloží zoznam s minimálne dvoma referenciami s obsahom plnenia
podľa predmetu zákazky za posledná dva roky s uvedením: názvu a opisu zákazky, rozsahu, lehoty
dodania, a kontaktnej osoby a kontaktných údajov pre overenie si informácií
Spôsob vykonania prieskumu trhu : písomne
Termín vykonania prieskumu: december 2016
Verejný obstarávateľ vyzval 6 záujemcov na predloženie cenovej ponuky:
1. DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina
2. Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava

3. AD značenie, s. r. o., M.R.Štefánika 3, Prievidza 971 01
4. Nvia s.r.o., Nová 5, Veľký Biel 900 24
5. POINTARCH s. r. o., SNP 53/18, Handlová 972 51
6. WOONERF, spol. s r.o., Volgogradská 13, Prešov 080 01
Všetci 6ti oslovení záujemcovia sú podľa ORSR oprávnení dodávať požadovanú službu v rozsahu predmetu
zákazky.
Dátum oslovenia vyzvaných záujemcov: 15.12.2016 elektronicky, následne 16.12.2016 poštou
Výzva na predloženie ponuky bola zároveň zverejnená v PROFILE verejného obstarávateľa na
webovej stránke mesta Žiar nad Hronom, a informácia o tomto zverejnení bola zaslaná dňa
15.12.2016 Centrálnemu koordinačnému orgánu na e-mailovú adresu zakazkycko@vlada.gov.sk.
Dátum vyhodnocovania ponúk: 29.12.2016
Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku:
Na základe Výzvy boli ku dňu predkladania ponúk 28.12.2016 do 12,00 hod. predložené dve ponuky:
P. č.

1.
2.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

Dátum a čas predloženia CP:
Došlo: 28.12.2016 11:48 hod
Ev. č. 25821/2016
e-mailom
Došlo: 28.12.2016 11:58 hod
Ev. č. 25824/2016
e-mailom

DAQE Slovakia s.r.o.
Univerzitná 8498/25
010 08 Žilina
Cykloprojekt s.r.o.
Laurinská 18
811 01 Bratislava

Splnenie podmienok účasti:
P. č.

§ 32 ods. 1 písm. e) v nadväznosti na
ods. 2 písm. e) zákona č. 343/2016 Z. z
zákona o verejnom obstarávaní +
referencie podľa požiadavky
obstarávateľa

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

1.
2.

DAQE Slovakia s.r.o.
Univerzitná 8498/25
010 08 Žilina
Cykloprojekt s.r.o.
Laurinská 18
811 01 Bratislava

SPLNIL
SPLNIL

Vyhodnotenie návrhov na plnenie kritérií/ponúkaná cena uchádzačov:
P.č.

1.
2.

Obchodné meno
a sídlo uchádzača:
DAQE Slovakia s.r.o.
Univerzitná 8498/25
010 08 Žilina
Cykloprojekt s.r.o.
Laurinská 18
811 01 Bratislava

Cena v €
Poradie
bez DPH

s DPH

16.550

19.860

2.

16.400

19.680

1.

Úspešný dodávateľ: Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava splnil podmienky účasti a požiadavky
verejného obstarávateľa, zároveň ponúkol najnižšiu cenu spomedzi uchádzačov, ktorá je primeraná
predpokladanej hodnote zákazky.
Zdôvodnenie výberu: Vybraný uchádzať splnil podmienky účasti,
uchádzačov.

predložil najnižšiu cenu spomedzi

Konečná zmluvná cena víťaznej ponuky: 19.680,-€ s DPH, 16.400,-€ bez DPH
Lehota plnenia: dodanie Urbanisticko – dopravnej štúdie vedenia cyklokomunikácií v meste Žiar nad
Hronom do 28.2.2017 a Projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie do 31.3.2017 na základe zmluvy
Spôsob vzniku záväzku :
a) Na základe zmluvy a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb.
b) Na základe potvrdenej objednávky a následnej fakturácie za poskytnutú dodávku
c) Na základe telefonickej objednávky a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb alebo
úhrady hotovosťou.
Cenové ponuky tvoria prílohu Zápisu z prieskumu trhu.
Osoba zodpovedná za prieskum trhu:
Mgr. Martina Klacek, referent VO

V Žiari nad Hronom, dňa 29.12.2016

........................................

