Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,01001 , Žilina, IČO: 00321796

Č.s.:

/2021

Žilina 30.09.2021

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Rekonštrukcia odborných učební v ZŠ V. Javorku 32, Žilina - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mesto Žilina

Ulica:

Námestie obetí komunizmu 1,01001 , Žilina

IČO:

00321796

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

Janka Hrankaiová

E-mail:

janka.hrankaiova@zilina.sk

Tel.:

0417063109

Kontaktná osoba:

Ing. Naďa Sláviková

E-mail:

nada.slavikova@zilina.sk

Tel.:

041/7063112

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky sú stavebné práce na vykonanie rekonštrukcie odborných učební v ZŠ V. Javorku v Žiline v zmysle projektovej dokumentácie (vid.príloha), ktorej účelom je zvýšenie kvality výučby
a tým aj zlepšenie spôsobilosti a zručností žiakov.
Opis predmetu zákazky
Budova Základnej školy V. Javorku, Žilina pozostáva zo suterénu, prízemia a troch nadzemných podlaží, má šikmú strechu. Hlavný vstup do objektu je z južnej strany.
Stavebné úpravy sa dotýkajú 3 učební v rámci objektu základnej školy.
Priestory učební sú situované na nasledovných podlažiach - na 1. poschodí sa nachádza učebňa IKT a jazyková učebňa a na 3. poschodí je učebňa biológia – chémia.
Objekt bude počas stavebných prác stále v prevádzke, bude nutné dbať na dodržiavanie BOZP!
V rámci interiérových stavebných úprav bude potrebné lokálne vyhotovenie protiprašného opatrenia pre minimalizovanie šírenia prachu a nečistôt po priestoroch objektu.

Všetky potrebné zmluvné dojednania (napr. spôsob realizácie zákazky, práva a povinnosti zmluvných strán, spôsoby ukončenia zmluvy,zmluvné sankcie...) sú obsiahnuté v Návrhu zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu č.
2 tejto výzvy na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ odporúča si ju pred odovzdaním cenovej ponuky podrobne preštudovať. Súčasťou cenovej ponuky je ocenený Výkaz výmer (Príloha č.
1) a uchádzačom podpísaný Návrh zmluvy o dielo (príloha č. 2).
Typ zákazky: Stavebné práce

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
Lehota plnenia: 45 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 20 838.85 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do zákazky
BAUSTAV SE s. r. o.
3, 906 45 Štefanov
Christian Lezo
baustavse@gmail.com
BAUSTAV SE s. r. o.
3, 906 45 Štefanov
Miroslav Štvrtecký
miroslavstvrtecky1@gmail.com
ELINSS s.r.o.
Žilinská cesta 78A/507, 013 11 Lietavská Lúčka
Janka Kurejová
elinss@elinss.sk
EL-PAV s. r. o.
Námestie SNP 48/30, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
Roman Pavlusík
pavlusik@el-pav.sk
EMEL SK s. r. o.
Hviezdoslavova 919/23, 022 01 Čadca
Lukáš Čenták
Emelsksro@gmail.com
ERPOS, spol. s r.o.
Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina

Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina
Paula Petrušová
paula.petrusova@erpos.sk
FINIK kovo, s.r.o.
Nová Bobrovská 100, 029 43 Zubrohlava
Lukas Finik
sfkovo@sfkovo.sk
Stavebná mechanizácia, s.r.o.
Bytčianska 123, 010 03 Žilina
Richard Štrauch
priprava@stavmech.sk
TOPOR, s.r.o.
1398, 013 06 Terchová
Martin Hanuliak
martin.hanuliak@topor.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
BAUSTAV SE s. r. o.
3, 906 45 Štefanov
Christian Lezo
baustavse@gmail.com
Cenová ponuka: 21 394,58 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
ELINSS s.r.o.
Žilinská cesta 78A/507, 013 11 Lietavská Lúčka
Janka Kurejová
elinss@elinss.sk
Cenová ponuka: 23 969,8 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
EMEL SK s. r. o.
Hviezdoslavova 919/23, 022 01 Čadca
Lukáš Čenták
Emelsksro@gmail.com
Cenová ponuka: 27 577,08 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
ERPOS, spol. s r.o.
Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina
Paula Petrušová
paula.petrusova@erpos.sk
Cenová ponuka: 28 411,19 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

8. Úspešný uchádzač
Na základe doručeného listu od úspešného uchádzača BAUSTAV SE s.r.o., o jeho odstúpení od zákazky z kapacitných a časových dôvodov verejný obstarávateľ podľa § 56 ods.9 vyhodnotil ako úspešného
uchádzača druhého v poradí.

ELINSS s.r.o.
Žilinská cesta 78A/507, 013 11 Lietavská Lúčka
Janka Kurejová
elinss@elinss.sk
Cenová ponuka: 23 969,8 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1: ELINSS s.r.o.
2: EMEL SK s. r. o.
3: ERPOS, spol. s r.o.

9. Komisia
Janka Hrankaiová , Ing. Naďa Sláviková

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Janka Hrankaiová, 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. Naďa Sláviková , 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.

Janka Hrankaiová,
Mesto Žilina
041/7063112
Ing. Naďa Sláviková ,

Mesto Žilina
041/7063112

