Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský
Mikuláš, Palúčanská 25,031 23 , Liptovský Mikuláš, IČO: 17336163

Č.s.:

/2019

Liptovský Mikuláš
02.07.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Výmena okien na oddeleniach nemocnice - zápis z
vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana
Stodolu Liptovský Mikuláš

Ulica:

Palúčanská 25,031 23 , Liptovský Mikuláš

IČO:

17336163

Kontaktná
osoba:

Likavčan Michal

E-mail:

likavcanm@nsplm.sk

Tel.:

044 5563514

2. Opis predmetu zákazky
Opis predmetu zákazky
Výmena starých okien za plastové okná na 4 oddeleniach v Liptovskej nemocnici MUDr. Ivana
Stodolu v Liptovskom Mikuláši, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Technické špecifikácia predmetu zákazky
Farba: interiér: biela
exteriér: biela
Sklo: dvojsklo Ug – 1 až 1,1
Kovanie: MACO alebo ekvivalent rovnakej resp. vyššej kvality
Rám: minimálne päťkomorový profilový systém stavebnej hĺbky okenného rámu minimálne 70
mm. Hrúbka obvodových stien profilu je minimálne 2,8 mm
Kľučka: biela, kovový základ
Sieťka: PS 3 EVA LUX alebo ekvivalent rovnakej alebo vyššej kvality
Žalúzie: ISO retiazka
Montáž

Páskovaná montáž podľa STN 733 134, platnej od 1.1.2010. Súčasťou montáže je aj zameranie
skutočného stavu, demontáž starých okien, ich odvoz a likvidácia. Namontovanie nových
výrobkov do pripravených kotiev s použitím PU peny. Nastavenie výrobkov k ich plnej funkčnosti.
Montáž parapetných dosiek (vnútorných aj vonkajších) vrátane PVC koncoviek.
Stavebné dokončovacie práce: zapravenie vnútorných špaliet poškodených pri montáži. Oprava
špaliet do pôvodného stav a finálna realizácia vnútornej omietky.
Montáž žalúzií a sieťok podľa zadania.

Realizácia zákazky
Zákazka sa bude realizovať postupne v priebehu roku 2019 a roku 2020 podľa potrieb Verejného
obstarávateľa.
Po ukončení súťaže a podpise zmluvy s úspešným uchádzačom sa bude bezodkladne realizovať
výmena na oddelení č. 1 a oddelení č. 2 a minimálne polovica okien na oddelení č. 3.
Počet okien realizovaných na oddelení č. 3 bude závisieť od vysúťaženej ceny a tento počet bude
upresnený v zmluve o dielo, ktorá bude výsledkom Verejného obstarávania.
Zostávajúce okná na oddelení č. 3 a realizácia oddelenia č. 4 sa bude realizovať v priebehu roku
2019 alebo 2020 v závislosti od finančných možností objednávateľa.
Financovanie predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky, splatnosť faktúry je 60 dní od odovzdania diela formou
odovzdávacieho protokolu.
Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

44221100-6 Okná
45000000-7 Stavebné práce
45215140-0 Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení

3. Podmienky účasti
• Vzhľadom na špecifický charakter stavebných úprav je absolvovanie obhliadky miesta výkonu
stavebných úprav vhodné a verejný obstarávateľ ho odporúča potenciálnemu zhotoviteľovi
absolvovať ešte pred preložením ponuky. • Rekonštrukcia bude prebiehať za plnej prevádzky
nemocnice s rešpektovaním pohybu pacientov a personálu a s tým spojených obmedzení! • Ešte pred
samotnou realizáciou je žiadúce, aby zhotoviteľ vykonal vlastné zameranie okien a stavebných
otvorov. Rovnako pri zameraní bude upresnené ľavé a pravé otváranie. jednotlivých okien
balkónových dverí. • Doba, počas ktorej je možné vykonávať práce: denne 6:00 - 20:00, vrátane
víkendov. • Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a
platnými technickými normami! • Parametre uvedené v Technickej špecifikácií predmetu zákazky sú
uvedené ako minimálny štandard pre požadovaný tovar. • Objednávateľ požaduje od dodávateľa,

uvedené ako minimálny štandard pre požadovaný tovar. • Objednávateľ požaduje od dodávateľa,
aby každé okno bolo demontované a zároveň osadené novým v rovnaký deň, miestnosť nemôže
zostať na noc bez okna.

4. Požiadavky na predmet zákazky
Predmet zákazky musí spĺňať všetky požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 65 860 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa
zaregistrovali do zákazky
jai group s.r.o.
Farská 1339/44, 949 01 Nitra
Pavol Bujňák
jaigroupvo@gmail.com
KOPLAST, s.r.o.
Textilná 23, 034 05 Ružomberok
Miroslav Fliega
koplast@koplast-online.sk
Mgr. Juraj Pribula
Československej armády 1858/11, 02601 Dolný Kubín
Juraj Pribula
dolnykubin@dobreokno.sk
Miroslav Glonek EL-VO
, 03222 Liptovský Trnovec
mglonek@alconet.sk
O.K.s.r.o.
Moldavská cesta 8, 04001 Košice
Viera Harausová
ok.kosice@gmail.com
Okienkovo s. r. o.
Platanová 1A, 010 07 Žilina
Robert Sojka
martin892@post.sk
OKNO LIPTOV, s.r.o.
Mútnik 809, 031 01 Liptovský Mikuláš
Ján Vandriak
vandriak@oknoliptov.sk

vandriak@oknoliptov.sk
Róbert Sojka - Výmena okien
Limbová 3057/16, 01007 Žilina
Robert Sojka
martin.nizny@outlook.com
SINVEX s. r. o.
Horná 1073, 022 01 Čadca
Simeon Stančík
Stancik.simeon@gmail.com
Tibor Feketík SLOVEKON
313, 03212 Dúbrava
slovekon@gmail.com
Williman, s. r. o.
SNP 1426/5, 017 01 Považská Bystrica
Michal Frolo
williman@williman.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
jai group s.r.o.
Farská 1339/44, 949 01 Nitra
Pavol Bujňák
jaigroupvo@gmail.com
Cenová ponuka: 60 074,84 € bez DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Miroslav Glonek EL-VO
, 03222 Liptovský Trnovec
mglonek@alconet.sk
Cenová ponuka: 64 928 € bez DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
O.K.s.r.o.
Moldavská cesta 8, 04001 Košice
Viera Harausová
ok.kosice@gmail.com
Cenová ponuka: 62 243,7 € bez DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

Okienkovo s. r. o.
Platanová 1A, 010 07 Žilina
Robert Sojka
martin892@post.sk
Cenová ponuka: 34 744,00 € bez DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Tibor Feketík SLOVEKON
313, 03212 Dúbrava
slovekon@gmail.com
Cenová ponuka: 43 846,00 € bez DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Williman, s. r. o.
SNP 1426/5, 017 01 Považská Bystrica
Michal Frolo
williman@williman.sk
Cenová ponuka: 34 744,99 € bez 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.
Okienkovo s. r. o.
Platanová 1A, 010 07 Žilina
Robert Sojka
martin892@post.sk
Cenová ponuka: 34 744,00 € bez DPH za celý predmet zákazky

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Likavčan Michal, 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.

Likavčan Michal
044 5563514
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Referent VO

