Centrum sociálnych služieb ORAVA, Medvedzie 136,027 44 , Tvrdošín, IČO: 00632783

Č.s.:

1/2019

Tvrdošín 09.11.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Oprava elektroinštalácie v CSS ORAVA Medvedzie 136, BLOK A - zápis z vyhodnotenia
prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Centrum sociálnych služieb ORAVA

Ulica:

Medvedzie 136,027 44 , Tvrdošín

IČO:

00632783

Kontaktná osoba:

Bibiána Trnková

E-mail:

btrnkova@vuczilina.sk

Tel.:

0903518056

2. Opis predmetu zákazky
Zákazka na uskutočnenie elektroinštalačných prác :

„OPRAVA ELEKTROINŠTALÁCIE V CSS ORAVA, Medvedzie 136, BLOK a (1NP + 2NP)“

- Predmetom zákazky je v súvislosti s riešením opráv a stávajúcej elektroinštalácie, riešenie a výmena umelého osvetlenia, núdzového
osvetlenia a vnútorné silnoprúdové rozvody v Centre sociálnych služieb ORAVA, prevádzka Medvedzie 136, BLOK A, súčasne 1NP aj
2NP. Predmetom zákazky je elektroinštalácia a oprava povrchov v budove BLOK A.
Predmet zákazky bude prebiehať za plnej prevádzky sociálneho zariadenia a pod plnou elektrickou záťažou.
- Rozsah prác je špecifikovaný v projektovej dokumentácii, vo výkaze – výmere a v zmluvných podmienkach
- Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby rozhodujúcu časť plnenia predmetu zákazky uskutočnil sám uchádzač, a to z dôvodu
zodpovednosti za koordináciu technologických postupov pri realizácií diela, čo v konečnom dôsledku má značný vplyv na konečnú
kvalitu realizovaných prác.
- Zhotoviteľ stavebných prác sa musí riadiť platnými normami STN a EN. Pri realizácii všetkých prác je potrebné dodržiavať všetky
príslušné normy, vyhlášky a súvisiace predpisy, ktoré sa na tieto práce vzťahujú. Používať možno len materiály s atestom. Stavebné
úpravy vykonávať podľa štandardných postupov a technologických predpisov vybraných stavebných prvkov.
- Verejný obstarávateľ umožní záujemcom vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky za účelom získania informácií pre
spracovanie a predloženie ponuky. Záujemca prostredníctvom e-mailovej adresy verejného obstarávateľa požiada o vykonanie
obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky. Vykonanie obhliadky je povinné z dôvodu zistenia skutočného stavu a rozsahu
potrebných prác zákazky. Verejný obstarávateľ pri vykonaní obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky dodrží princíp transparentnosti
Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

45310000-3 Elektroinštalačné práce

3. Podmienky účasti
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzači splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e)
zákona o verejnom obstarávaní preukázali predložením dokladu o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky, dodávať tovar,
uskutočňovať práce, alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO záujemca
ani 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 vyhlásením
uchádzača – Príloha č. 6 Doklad o oprávnení v danom odbore podnikať vo vzťahu k predmetu zákazky Oprávnenie na vykonávanie
odbornej činnosti

4. Požiadavky na predmet zákazky
Lehota dodania do 30.11.2019. Ostatné požiadavky sa riadia projektovou dokumentáciou, výkazom výmerom a zmluvou o dielo.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 36 689.90 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
Bc. Daniel Drozdy - das elektro
Nálepkova 1313/15, 05311 Smižany
Daniel Drozdy
drozdy@daselektro.sk
Electric Solutions s. r. o.
Miletičova 572/39, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Michal Majza
michal.majza@gmail.com
ELTROPIA s.r.o.
Slnečná 162/17, 029 01 Námestovo
Felix Florek
eltropia.exe@gmail.com
ERPOS, spol. s r.o.
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Paula Petrušová
paula.petrusova@erpos.sk
G-Elmont, s. r. o.
110, 027 55 Krivá
Michal Gavlas
m.gavlas@azet.sk
Imao electric, s. r. o.
Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica
Simona Reháková
rehakova@imao.sk
inovel, s. r. o.
Vyšnokubínska 172/168, 026 01 Vyšný Kubín
Mária Matejková
fakturacia@inovel.sk
KALORIM s.r.o.
759, 023 41 Nesluša
Michal Skokan
michal.skokan@kalorim.sk

michal.skokan@kalorim.sk
Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o.
Buzalkova 10037/10, 831 07 Bratislava
Silvia Novosedlíková
novosedlikova@srss.sk
Somma s. r. o.
Staničná 194/1, 022 01 Čadca
Bc. Katarína Pecková
sommasro@gmail.com
STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ulica miestneho priemyslu, 029 01 Námestovo
Silvester Habiňák
obstaravanie@stavebnypodnik.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
ELTROPIA s.r.o.
Slnečná 162/17, 029 01 Námestovo
Felix Florek
eltropia.exe@gmail.com
Cenová ponuka: 43 511,88 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
ERPOS, spol. s r.o.
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Paula Petrušová
paula.petrusova@erpos.sk
Cenová ponuka: 44 269,66 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
G-Elmont, s. r. o.
110, 027 55 Krivá
Michal Gavlas
m.gavlas@azet.sk
Cenová ponuka: 35 711,66 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Imao electric, s. r. o.
Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica
Simona Reháková
rehakova@imao.sk
Cenová ponuka: 37 157,93 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
KALORIM s.r.o.
759, 023 41 Nesluša
Michal Skokan
michal.skokan@kalorim.sk
Cenová ponuka: 43 627,3 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Ulica miestneho priemyslu, 029 01 Námestovo
Silvester Habiňák
obstaravanie@stavebnypodnik.sk
Cenová ponuka: 41 805,96 € 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.
G-Elmont, s. r. o.
110, 027 55 Krivá
Michal Gavlas
m.gavlas@azet.sk
Cenová ponuka: 35 711.66 € s DPH za celý predmet zákazky

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Bibiána Trnková, 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.

Bibiána Trnková
0903518056
Centrum sociálnych služieb ORAVA, vedúca úseku ekonomiky a stravovania

