Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Novoť
976,02955 , Novoť, IČO: 00632830

Č.s.: 435

/2019/CSSNV

Novoť 25.09.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: „Oprava strešnej krytiny a odkvapových systémov na
budove CSS STUDIENKA, prístreškoch a garážach, oprava drevených podhľadov“
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
zákazky vykonávanej postupom v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v elektronickom systéme www.ezakazky.sk pod číslom
54045139

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Centrum sociálnych služieb STUDIENKA

Ulica:

Novoť 976,02955 , Novoť

IČO:

00632830

Kontaktná
osoba:

Mária Kozáková

E-mail:

kozakova@vuczilina.sk

Tel.:

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom obstarávania je výber dodávateľa na opravu strešnej krytiny a odkvapových systémov na
budove CSS STUDIENKA Novoť, prístreškoch a garážach, a oprava drevených podhľadov. Oprava
zahŕňa klampiarske práce, montáž zachytávačov snehu, ktoré boli strnuté ťarchou snehu, stolárske
práce v rámci opravy podhľadov a nátery stolárskych konštrukcií. Ide o odstránenie škody, ku ktorej
došlo v dôsledku živelnej udalosti (sneh, ľad). Oprava je riešená ako škodová udalosť, rozsah
poškodených častí je podrobne uvedený v Zápise z obhliadky škodovej udalosti. Podrobnejšie
vymedzenie predmetu zákazky, rozsah a špecifikácia položiek je uvedená v zadaní - výkaze výmer,
ktorý tvorí prílohu SP.
Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

45260000-7 Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné stavebné práce

3. Podmienky účasti
Na účely § 117 ods. 5 verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač spĺňal podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO:
§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky
predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, napr. výpisom z obchodného registra alebo výpisom zo
živnostenského registra.
§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO Záujemca alebo uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky
predložením čestného vyhlásenia (Príloha č. 2).
Uchádzač môže doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia
preukázať aj podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, že je zapísaný v zozname hospodárskych
subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie. Doklady pre preukázanie splnenia podmienok
účasti uchádzač predloží v elektronickej ponuke v pdf naskenovanej forme, pokiaľ nie je v nejakom
bode uvedené inak, vložením do elektronického systému www.ezakazky.sk. Naskenované doklady
budú vychádzať z originálu alebo úradne overenej fotokópie.

4. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 11 969.94 Eur bez DPH.

5. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa
zaregistrovali do zákazky
dk, s.r.o.
Novoť 902, 029 55 Novoť
Kozaňák Dušan
kozanakdusan@novot.sk
EKOSTAV GROUP, s.r.o.
Oščadnica č.19, 023 01 Oščadnica
EKOSTAV GROUP
ekostavgroup@gmail.com
ERPOS, spol. s r.o.
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Paula Petrušová
paula.petrusova@erpos.sk
Ján Jendrušák JJ KLAMPO
Komenského, 02901 Námestovo
jan.jendrusak@gmail.com

MT STRECHY, s. r. o.
Miestneho priemyslu, 029 01 Námestovo
strechytriebel@gmail.com
Reproizol s.r.o.
Jefremovská 613/2, 03104 Liptovský Mikuláš
Robert Naništa
reproizol@reproizol.sk
RISS Plus s.r.o.
Janka Kráľa 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Michal Rakovan
priprava@riss.sk
Sokol trade spol. s r.o.
Husarská 33, 04011 Košice
Martin Sokol
martin.sokol@sokoltrade.sk
Somma s. r. o.
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
Bc. Katarína Pecková
sommasro@gmail.com
TOPOR, s.r.o.
1398, 013 06 Terchová
Martin Hanuliak
martin.hanuliak@topor.sk
XENEX s.r.o.
Škultétyho 8366, 010 01 Žilina
Zuzana Kaštánková
kastankova.zuzana@gmail.com

6. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
dk, s.r.o.
Novoť 902, 029 55 Novoť
Kozaňák Dušan
kozanakdusan@novot.sk
Cenová ponuka: 14 221,81 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Ján Jendrušák JJ KLAMPO
Komenského, 02901 Námestovo

jan.jendrusak@gmail.com
Cenová ponuka: 14 039,04 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

7. Úspešný uchádzač
Na základe kritéria najnižšia cena za predmet zákazky bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač.
Ján Jendrušák JJ KLAMPO
Komenského, 02901 Námestovo
jan.jendrusak@gmail.com
Cenová ponuka: 14 039.04 € s DPH za celý predmet zákazky

8. Odôvodnenie výberu najúspešnejšieho uchádzača
Zodpovedné osoby zúčastnené na otváraní ponúk preverili výsledok elektronického vyhodnotenia
cenových ponúk systémom www.ezakazky.sk, zároveň preverili úplnosť priložených príloh a dokladov
v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa uvedených vo výzve na predloženie ponuky. Na
základe preverenia konštatujú, že všetci uchádzači splnili podmienky účasti. Zodpovedné osoby ďalej
prekontrolovali ocenený výkaz výmer, pričom potvrdzujú, že úspešný uchádzač ocenil všetky položky
výkazu výmer, súčasne k nemu predložil Krycí list rozpočtu. Elektronicky vložený návrh na plnenie
kritéria súhlasí s celkovou cenou výkazu výmer a krycieho listu rozpočtu vloženého v ponuke ako
príloha.

9. Čestné vyhlásenie o nestrannosti a podpisy osôb zúčastnených na otváraní ponúk
Ja, Mária Kozáková, 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.
Mária Kozáková
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA
Ja, JUDr. Ing. Róbert Srogončík, 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.
JUDr. Ing. Róbert Srogončík
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA

