Spojená škola, Ružomberok, Scota Viatora 8,034 01 , Ružomberok, IČO: 00894826

Č.s.:

/2019

Ružomberok 14.08.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Rekonštrukcia hygienických zariadení Spojenej školy Ružomberok - zápis z
vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Spojená škola, Ružomberok

Ulica:

Scota Viatora 8,034 01 , Ružomberok

IČO:

00894826

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

Július Bruncko

E-mail:

riaditel@ssrk.sk

Tel.:

0444313410

Kontaktná osoba:

Renáta Chovanová

E-mail:

chovanova@zssos.sk

Tel.:

2. Opis predmetu zákazky
Opis požiadaviek

Číslo:

Miesto: Spojená škola Scota Viatora, Ružomberok
Účel, téma:
Rekonštrukcia hygienických zariadení Spojenej školy Ružomberok
Požiadavky, dohody, úlohy, riešenia:
1. Popis stavu:
Hygienické zariadenia – plánovaná oprava sa týka zariadení na 3.NP, 4.NP a 5.NP pre študentov
a pedagógov v hlavnej budove školy. Zariadenia sú morálne a fyzicky opotrebované . WC kabínky sú riešené ako
drevené alebo oceľové zo samostatnými dverami v prípade chlapcov, alebo ako murované so samostatnými
dverami v prípade dievčat. Obklady a dlažby sú pôvodné, na viacerých miestach narušené dobetonávkami po
predchádzajúcich opravách rozvodov vody, kanalizácie a UK . Niektoré dvere sú poškodené a potrebujú minimálne
opravu a nový náter.

2. Riešenie:

Oprava hygienických zariadení tohto rozsahu:
Demontáž jestvujúcich zariaďovacích predmetov
Búracie práce na starých obkladoch a dlažbách s odvozom sute
Výmena obkladov a dlažieb
Oprava omietok nad obkladom od výšky 2 m a ich maľba umývateľným náterom
Dodávka a montáž nových zariaďovacích predmetov ZTI – pisoáre, WC kombi, umývadlá, vodovodné
batérie, zrkadlá
Dodávka a montáž nových WC kabiniek a pisoárových medzistienok

Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov
45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl

3. Podmienky účasti
uchádzač predloží: - doklad o oprávnení podnikať, poskytovať službu, dodávať tovar (živnostenské oprávnenie alebo
výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z
obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci
dodávateľa na dodanie požadovaného predmetu zákazky. - vyplnenú prílohu č. 1

4. Požiadavky na predmet zákazky
Cenové ponuky budú vyhodnocované v zmysle uvedeného kritéria a to spôsobom stanovenia poradia jednotlivých ponúk
podľa výšky navrhnutej ceny od najnižšej ceny po najvyššiu. Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka sa
umiestni na prvom mieste.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 30 000 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa
zaregistrovali do zákazky
AVESTAV, s. r. o.
Klincová, 821 08 Bratislava
avestav@avestav.sk
BTI s. r. o.
Lúčna 1011/4, 014 01 Bytča
Martina Gabajová
info@bticonstruct.sk
EKOBOSS, s.r.o.
Matúškova, 026 01 Dolný Kubín
Bruncko
ekoboss@ekoboss.sk
ERPOS, spol. s r.o.
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Paula Petrušová

paula.petrusova@erpos.sk
Hydro, s.r.o.
Kuzmányho, 034 01 Ružomberok
Kurpas
ekonomicke@hydrodk.sk
Ing.arch. Monika Tylková, autorizovaný architekt
Tretiny 121/2, 03101 Liptovský Mikuláš
Monika Tylková
tylkova.monika@gmail.com
Jarmila Filová - FIORA
Vyšnokubínska, 02601 Vyšný Kubín
Jarmila Filová
filo.matus.sk@gmail.com
Jarmila Filová - FIORA
Vyšnokubínska, 02601 Vyšný Kubín
Jarmila Filová
filova@gmail.com
OMOSS spol. s r. o.
Osadská 679/15, 028 01 Trstená
Mária Homolová
homolova@omoss.sk
Somma s. r. o.
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
Bc. Katarína Pecková
sommasro@gmail.com
STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ulica miestneho priemyslu, 029 01 Námestovo
Silvester Habiňák
obstaravanie@stavebnypodnik.sk
UNITEAM, spol. s r.o.
Oravická, 028 01 Trstená
Ján Tuka
uniteamts@gmail.com

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
Somma s. r. o.
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
Bc. Katarína Pecková
sommasro@gmail.com
OMOSS spol. s r. o.
Osadská 679/15, 028 01 Trstená
Mária Homolová
homolova@omoss.sk
Jarmila Filová - FIORA
Vyšnokubínska, 02601 Vyšný Kubín

Jarmila Filová
filo.matus.sk@gmail.com
AVESTAV, s. r. o.
Klincová, 821 08 Bratislava
avestav@avestav.sk
ERPOS, spol. s r.o.
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Paula Petrušová
paula.petrusova@erpos.sk

8. Úspešný uchádzač
Somma s. r. o.
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
Bc. Katarína Pecková
sommasro@gmail.com

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Július Bruncko, 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.

Renáta Chovanová
Spojená škola, Ružomberok

