Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3117/9,010 08 , Žilina, IČO: 00647756

Č.s.:

/2019

Žilina 18.10.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Stavebné úpravy sociálnych buniek na I.NP - V.NP objektu Karpatská 3116/9 - zápis z
vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Centrum sociálnych služieb Letokruhy

Ulica:

Karpatská 3117/9,010 08 , Žilina

IČO:

00647756

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

Roman Osika

E-mail:

rroosika@gmail.com

Tel.:

+421904130904

Kontaktná osoba:

PhDr. Helena Gajdošíková,

E-mail:

gajdosikova@vuczilina.sk

Tel.:

041/5674115

2. Opis predmetu zákazky
Stručný opis predmetu zákazky :
Riešené sociálne zariadenia sa nachádzajú v objekte Karpatská 3116/9. Ide o stavebné úpravy štyroch sociálnych buniek, ktoré sú
umiestnené nad sebou v krajnej časti objektu. Objekt má päť podlaží. V sociálnych bunkách je umiestnená inštalačná šachta, ktorá
prechádza od I.NP až nad strechu a je ukončená cca 240mm nad strechou štvorcovou konštrukciou s plechovým krytom. V tejto
konštrukcií nad strechou je z troch strán osadená mriežka 50/500mm. Na I.NP je v mieste pod sociálnymi bunkami práčovňa.
Sociálne zariadenia sa skladajú z kúpeľne a samostatného WC. V kúpeľni sa nachádza jedna vaňa a jedno umývadlo. Vo WC je za
toaletou umiestnená inštalačná šachta aj s plechovými dvierkami. Sociálne zariadenia sú postavené z umakartu a oceľovej konštrukcie.
Pozor však na šachtu, ktorá je z vnútornej strany obitá dupronitom, ktorý treba likvidovať ako nebezpečný odpad. Všetky štyri sociálne
zariadenia sú totožné.
Nové riešenie sociálnych zariadení sa veľmi od existujúcich nelíši. Dispozične je navrhnuté spojenie kúpeľne a WC do jedného priestoru
(kúpeľňa + WC). Inštalačná šachta sa nachádza na pôvodnom mieste. Celé jadro je navrhnuté murované z presných tvárnic. Vstup do
sociálneho zariadenia je z chodby po ľavej strane. Oproti vstupu je umiestnené umývadlo s geberitom spolu s predstenou. Za
umývadlom je predstena až po strop a za geberitom do výšky 1200mm. Na mieste, kde bolo pôvodné WC, je navrhnutá sprcha
vyspádovaná smerom k šachte do sprchového žľabu. V kúpeľni sú navrhnuté aj kúpeľňové pomôcky (pevné ale aj sklopné madlá, v
sprche sklopná sedačka s madlami...) pre seniorov a pohybovo obmedzené osoby.
Takto navrhnuté dispozičné riešenie sa týka všetkých štyroch sociálnych zariadení umiestnených nad sebou. Návrh sociálnych buniek
taktiež vychádza z požiadaviek investora.
Viac : Projektová dokumentácia, výkaz výmer a zmluvné podmienky (prílohy)
Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

45000000-7 Stavebné práce

3. Podmienky účasti
Osobné postavenie: § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení niektorých predpisov, t. j. uchádzač musí byť oprávnený uskutočňovať stavebné práce na práce, na ktoré predkladá
ponuku a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač doklady o tom, že je oprávnený dodávať tovar, na ktorý predkladá ponuku
a o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní nepredkladá – Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže
využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon proti byrokracii).

4. Požiadavky na predmet zákazky
1.Lehota dodania 45 dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo 2.Ostatné požiadavky sa riadia projektovou dokumentáciou, výkazom výmer
a zmluvou o dielo.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 41 355.84 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
BTI s. r. o.
Lúčna 1011/4, 014 01 Bytča
Martina Gabajová
info@bticonstruct.sk
EMEL SK s. r. o.
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
Michaela Čentáková
Emelsksro@gmail.com
ERPOS, spol. s r.o.
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Paula Petrušová
paula.petrusova@erpos.sk
HAPARKET, s.r.o.
Raková 1568, 023 51 Raková
Milan Hajduk
hajduk@haparket.sk
IPSTAV, s.r.o.
P. O. Hviezdoslava 2925, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Michal Palarec
ipstavknm@gmail.com
KALORIM s.r.o.
759, 023 41 Nesluša
Michal Skokan
michal.skokan@kalorim.sk
MIPE Invest, s.r.o.
P. O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín
Peter Bugáň
rozpocty@mipeinvest.sk
Rstav s.r.o.
Dolná Tižina 404, 013 04 Dolná Tižina
Róbert Krištofík
kristofikova.jana@gmail.com

kristofikova.jana@gmail.com
SINVEX s. r. o.
Horná 1073, 022 01 Čadca
Simeon Stančík
Stancik.simeon@gmail.com
Somma s. r. o.
Staničná 194/1, 022 01 Čadca
Bc. Katarína Pecková
sommasro@gmail.com
TOPOR, s.r.o.
1398, 013 06 Terchová
Peter Pollák
peter.pollak@topor.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
ERPOS, spol. s r.o.
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Paula Petrušová
paula.petrusova@erpos.sk
Cenová ponuka: 46 963,13 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
HAPARKET, s.r.o.
Raková 1568, 023 51 Raková
Milan Hajduk
hajduk@haparket.sk
Cenová ponuka: 41 633,65 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
SINVEX s. r. o.
Horná 1073, 022 01 Čadca
Simeon Stančík
Stancik.simeon@gmail.com
Cenová ponuka: 47 868,23 € 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.
HAPARKET, s.r.o.
Raková 1568, 023 51 Raková
Milan Hajduk
hajduk@haparket.sk
Cenová ponuka: 41 633.65 € s DPH za celý predmet zákazky

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, PhDr. Helena Gajdošíková,, 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

PhDr. Helena Gajdošíková,

