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

Č.s.:

/2021

Žilina 04.08.2021

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Pamätník J. Jánošíka, Terchová - Oprava stavebných objektov - 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.:

+421904130904

Kontaktná osoba:

Ing. Štefan Vančík

E-mail:

riaditel@regionmalafatra.sk

Tel.:

+421917990120

2. Opis predmetu zákazky
Predmet zákazky pozostáva zo stavebných prác :
Zemné práce na objekte SO 01 spočívajú v odstránení travín a tŕstia na jeho severnej a juhozápadnej strane o hrúbke cca 0,15 m.
Charakter terénu je rôznorodý. Skladá sa z humusovej hliny z krovinatým porastom a rastlého terénu zo skalného masívu. Projekt rieši
úplne obnaženie monolitickej konštrukcie oporného múru podstavca na jeho základovú konštrukciu. Podrobne viď výkres č. 03A.
Búracie práce na SO 01 sú projektom riešené ako kompletné vybúranie pochôdznej plochy podstavca na ktorom je uložená kamenná
dlažba na cca 60-100mm betónovej vrstve. Súčasný konštrukčný stav kamennej dlažby sa javí, ako oddelená vrstva od podkladu.
Projekt predpokladá, že demontáž tejto kamenej dlažby sa dá realizovať tak, aby sa po technickom očistení jej ložnej plochy dala
spätne použiť. Ak pri demontáži kamennej dlažby dôjde k jej poškodeniu je potrebné navýšiť navrhovanú výmeru vo výkaze materiálu.
Pri odbornom posúdení kamennej dlažby bolo zistené, že sa jedná o tmavú žulu „BIANCO TARN“ hrúbka 30 mm. Na oporné
monolitické murivo podstavca, ďalej len (OM) je navrhnuté kompletné očistenie konštrukcie tlakovou vodou a oškrabaním. Praskliny na
OM je potrebné vyčistiť od pôvodnej výplne tak, aby sa v nich nenachádzali žiadne uvoľnené častice. Na objekte SO 02 sú navrhnuté
kompletné očistenie betónových konštrukcií tlakovou vodou a oškrabaním, na vrchnej ploche samotného objektu ohniska je potrebne
vybúrať vrstvu zvetraného betónu až na úroveň posledného radu šamotových tehál vnútornej vymurovky ohniská. 2.2 NAVRHOVANÉ
KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE: Pre SO 01 je na podkladovej betónovej konštrukcii pochôdznej plochy navrhnutá hĺbková penetrácia
podkladu pre exteriér v zmysle jej technického listu. Napríklad Ceresit CT 17. Na základovú dosku je navrhnutá betónová mazanina z
rozptýlenou výstužou, ktorá má spád do odvodňovacieho žľabu na podstavci. Pri realizácii je potrebné brať na zreteľ roviny a sklony
jestvujúcej obvodovej konštrukcie. Na vyzretý betónový podklad bude položená kamenná dlažba o hrúbke 30 mm na vrstvu
flexibilného lepidla hr. do 10 mm po stlačení. Dlažba je kladená na tesnú škáru bez fugovania. Na OM SO 01 sa nachádza cca 40 bm
praskliny o šírke od 1-10 mm. Na výplň prasklín je navrhnutá polyuretánová tesniaca hmota na trhliny a škáry MASTERSEAL NP 474.
Aplikácia tejto výplňovej hmoty musí byť realizovaná v zmysle jej technického listu. Na záverečnú povrchovú úpravu OM je navrhnutý
náter, jednozložková elastická a flexibilná membrána na betónové konštrukcie MASTERSEAL 6100 FX. Náter realizovať v dvoch
vrstvách. Aplikácia tejto náterovej hmoty musí byť realizovaná v zmysle jej technického listu. Viac : prílohy.
Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

45000000-7 Stavebné práce

3. Podmienky účasti
§ 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený uskutočňovať stavebné práce

4. Požiadavky na predmet zákazky
Lehota realizácie 45 dní odo dňa prevzatia staveniska.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 16 072 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
FLEXIMONT SK, s.r.o.
Terchová 576, 013 06 Terchová
fleximont@fleximont.sk
IPK, s. r. o.
Staviteľská 3, 831 04 Bratislava - mestská časť Rača
Pavol Krištofík
ipk@ipk.sk
JAS - ABM, s.r.o.
Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina
Jaroslav Adamovský
jas.abm@stonline.sk
MARUNA, s.r.o.
Terchová 999, 013 06 Terchová
info@maruna-terchova.sk
RENO DIRECT FINAL, s. r. o.
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
miho@miho.sk
STAVMIT SK, s.r.o.
934, 013 06 Terchová
stavmit@stavmit.sk
TERESTAV, s.r.o.
Terchová 1172, 013 06 Terchová
terestav@gmail.com
TOPOR, s.r.o.
1398, 013 06 Terchová
Martin Hanuliak
martin.hanuliak@topor.sk
VETRANIE DM, s.r.o.
M. Rázusa 7, 010 01 Žilina
vetraniedm@vetraniedm.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
FLEXIMONT SK, s.r.o.
Terchová 576, 013 06 Terchová
fleximont@fleximont.sk
Cenová ponuka: 28 939,8 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
STAVMIT SK, s.r.o.
934, 013 06 Terchová
stavmit@stavmit.sk
Cenová ponuka: 18 960 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
TERESTAV, s.r.o.
Terchová 1172, 013 06 Terchová
terestav@gmail.com
Cenová ponuka: 19 570,08 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
VETRANIE DM, s.r.o.
M. Rázusa 7, 010 01 Žilina
vetraniedm@vetraniedm.sk
Cenová ponuka: 17 166,74 € 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.
VETRANIE DM, s.r.o.
M. Rázusa 7, 010 01 Žilina
vetraniedm@vetraniedm.sk
Cenová ponuka: 17 166.74 € s DPH za celý predmet zákazky
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1: VETRANIE DM, s.r.o.
2: STAVMIT SK, s.r.o.
3: TERESTAV, s.r.o.
4: FLEXIMONT SK, 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.

Ja, Jozef Dávidík, 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
Jozef Dávidík

