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

Č.s.:

/2020

Žilina 25.08.2020

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Obnova a úprava turistickej trasy v Krásne nad Kysucou - 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:

roman.osika@zilina.sk

Tel.:

+421917990120

Kontaktná osoba:

Ing. Štefan Vančík

E-mail:

riaditel@regionmalafatra.sk

Tel.:

+421918327496

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky sú stavebné práce na Obnove a úprave turistickej trasy v Krásne nad Kysucou v zmysle prílohy č. 1.
Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

45233253-7 Práce vrchnej stavby chodníkov

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 protibyrokracii), 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 30 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. 2. Cenu diela zaplatí
objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej po podpísaní preberacieho protokolu o odovzdaní diela obidvomi zmluvnými
stranami. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 4 500 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
Ľubomír Dráb
Kalinov 2086, 02302 Krásno nad Kysucou

Kalinov 2086, 02302 Krásno nad Kysucou
lubomir.drab@gmail.com
Stolárstvo Kuric, s.r.o.
Zábrež 265, 027 54 Oravská Poruba
mato365@azet.sk
Úsporné Drevodomy s.r.o.
Kalinov 994, 023 02 Krásno nad Kysucou
info@uspornedrevodomy.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
Ľubomír Dráb
Kalinov 2086, 02302 Krásno nad Kysucou
lubomir.drab@gmail.com
Cenová ponuka: 5 540 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Stolárstvo Kuric, s.r.o.
Zábrež 265, 027 54 Oravská Poruba
mato365@azet.sk
Cenová ponuka: 6 045 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Úsporné Drevodomy s.r.o.
Kalinov 994, 023 02 Krásno nad Kysucou
info@uspornedrevodomy.sk
Cenová ponuka: 6 528 € 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.
Ľubomír Dráb
Kalinov 2086, 02302 Krásno nad Kysucou
lubomir.drab@gmail.com
Cenová ponuka: 5 540 € s DPH za celý predmet zákazky
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1: Ľubomír Dráb
2: Stolárstvo Kuric, s.r.o.
3: Úsporné Drevodomy s.r.o.

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. Štefan Vančík

Ing. Roman Osika

