Stredná odborná škola polytechnická, Ružomberok, Sládkovičova ulica 104,034
01 , Ružomberok, IČO: 00891894

Č.s.:

/2019

Ružomberok 22.10.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Odstránenie havarijného stavu autodielne-spevnené plochy(vyvolaná
investícia)-stavebné práce na stavbe parkovísk - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Stredná odborná škola polytechnická, Ružomberok

Ulica:

Sládkovičova ulica 104,034 01 , Ružomberok

IČO:

00891894

Kontaktná osoba:

František Mirek

E-mail:

mirek@sosprk.sk

Tel.:

+421905633004

2. Opis predmetu zákazky
Účel, téma:
Odstránenie havarijného stavu autodielne- spevnené plochy (vyvolaná
investícia)- stavebné práce na stavbe parkovísk
Požiadavky, dohody, úlohy, riešenia:

1. Popis stavu:
Plocha po zhorených autodielňach – Po požiari autodielní a odstránení sutín chceme vybudovať na pôvodnej ploche
parkovisko

2. Riešenie:
Po požiari autodielní a ich odstránení ideme na ploche po likvidácii zhoreniska o rozlohe cca 400 m2 vybudovať parkovisko.
Bude to betónové parkovisko vystužené kari sieťou 6/6 mm 150x15 mm. Pôvodná plocha po odstránení zhoreniska sa musí
upraviť a vyrovnať. Súčasťou parkoviska obrubník o dľžke 37 bm, pod ktorý sa musí vyrezať v asfaltovom kryte ryha do hĺbky
10-15 cm.
Pri výstavbe parkoviska sa bude súčasne opravovať aj požiarom značne poškodená priľahlá stena o ploche
57 m2(vyspravenie popraskanej fasády, aplikácia vápennej omietky, montáž a demontáž vonkajšej omietky, montáž
a demontáž lešenia, zateplenie steny fasádnym polystyrénom hr. 50 mmm...)
Všetko v zmysle priloženého rozpočtu (príloha č.1)

Typ zákazky: Stavebné práce

CPV:

45223300-9 Stavebné práce na stavbe parkovísk

3. Podmienky účasti
Oprávnenie na vykonávanie prác podľa opisu

4. Požiadavky na predmet zákazky
Oprávnenie na vykonávanie prác podľa opisu

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 18 000 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
ERPOS, spol. s r.o.
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Paula Petrušová
paula.petrusova@erpos.sk
PMR STAVBY s.r.o.
J. Alexyho 13, 036 01 Martin
Martin Bella
martinbella81@hotmail.com
TetraStav, s. r. o.
Štiavnička 245, 034 01 Ružomberok
Miroslav Jadroň
pripravar.2@tetrastav.sk
TOPOR, s.r.o.
1398, 013 06 Terchová
Martin Hanuliak
martin.hanuliak@topor.sk
TOPOR, s.r.o.
1398, 013 06 Terchová
Peter Pollák
peter.pollak@topor.sk
ZANDER, s.r.o.
Na Kopanici 1442/23, 026 01 Dolný Kubín
Zdenka Ďuroňová
duronova@zander.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: 23 221,14 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
TetraStav, s. r. o.
Štiavnička 245, 034 01 Ružomberok
Miroslav Jadroň

pripravar.2@tetrastav.sk
Cenová ponuka: 22 560 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
ZANDER, s.r.o.
Na Kopanici 1442/23, 026 01 Dolný Kubín
Zdenka Ďuroňová
duronova@zander.sk
Cenová ponuka: 24 506,28 € 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.
TetraStav, s. r. o.
Štiavnička 245, 034 01 Ružomberok
Miroslav Jadroň
pripravar.2@tetrastav.sk
Cenová ponuka: 22 560 € s DPH za celý predmet zákazky

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, František Mirek, 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.

František Mirek
+421905633004
Stredná odborná škola polytechnická, Ružomberok

