Malá Fatra, Námestie obetí komunizmu 1,01131 , Žilina, IČO: 42219574

Č.s.:

/2019

Žilina 23.09.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Údržba turistického značeného chodníka - zápis z
vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Malá Fatra

Ulica:

Námestie obetí komunizmu 1,01131 , Žilina

IČO:

42219574

Osoba
zodpovedná za
obstarávanie:

Ing. Roman Osika

E-mail:

rroosika@gmail.com

Tel.:

0904130904

Kontaktná osoba: Ing. Štefan Vančík
E-mail:

stefan.vancik@zilina.sk

Tel.:

2. Opis predmetu zákazky
Oprava zahŕňa celý skalný úsek od Tiesňav po Vrchpodžiar. číslo TZCH 5660 zelená značka.
Miesto: Terchová
Vec:

Oprava turistického značeného chodníka

Cena materiálu
Číslo
Názov položky
položky

Množstvo Cena Cena
za
spolu
(ks, )
kus

1 ks
schodnicového
setu 600 mm
1.

( 1ks
pozinkovaná
tabuľka, 2ks

110 ks

čapov)
1 ks
schodnicového
setu 1000 mm
2.

3.

4.

( 1ks
pozinkovaná
tabuľka, 3ks
čapov)
rebrík 4000
mm
tyčovina s
okami, ø 12
mm
22ks

5.
6.
7.

8.
9.

chemické kotvy
oceľové kotvy
ø16 mm
oceľový kolík
1000 mm, ø
60 mm
dovoz
materiálu ZA
- Terchová
suchý betón
25 kg
spolu

120 ks

1 ks
55 m
44
ok
20
ks
45
ks
10
ks
50
km
10
ks

Cena práce
Číslo
Názov úkonu
položky

1.

2.

Množstvo Cena
za
kus

Vynáška 600
mm
schodnicového 110ks
setu +
osadenie
Vynáška 1000
mm
schodnicového 120 ks
setu +
osadenie

3.

4.

Vynáška
tyčoviny,
kotiev,
rebrík,kolík
+ montáž
Terénne
úpravy,
sekanie stupov
Spolu

Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov

3. Podmienky účasti
§ 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení niektorých predpisov, t. j. uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar
na, ktorý predkladá ponuku a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu. Uchádzač doklady o tom, že je oprávnený dodávať tovar, na ktorý predkladá
ponuku a o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní nepredkladá – Zákon o niektorých opatreniach na
znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (Zákon proti byrokracii).

4. Požiadavky na predmet zákazky
Lehota údržby do 6 týždňov odo dňa prevzatia objednávky.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 11 000 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa
zaregistrovali do zákazky
Lukáš Gallo
Dobšinského, 01008 Žilina
Lukáš Gallo
gallolukas11@gmail.com
Peter Muráň
Horná Tižina, 01306 Terchová
Peter Muráň
muran3@gmail.com
Tomáš Dikoš

, 01306 Terchová
dikostomas@gmail.com

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
Lukáš Gallo
Dobšinského, 01008 Žilina
Lukáš Gallo
gallolukas11@gmail.com
Cenová ponuka: 12 750 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Peter Muráň
Horná Tižina, 01306 Terchová
Peter Muráň
muran3@gmail.com
Cenová ponuka: 11 880 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Tomáš Dikoš
01306 Terchová
dikostomas@gmail.com
Cenová ponuka: 11 504 € 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.
Tomáš Dikoš
01306 Terchová
dikostomas@gmail.com
Cenová ponuka: 11 504 € s DPH za celý predmet zákazky

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Ing. Roman Osika, 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, Ing. Štefan Vančík, 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.
Ing. Roman Osika
Ing. Štefan Vančík

