Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16,02801 , Trstená, IČO:
00634891

Č.s.:

/2019

Trstená 03.12.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Zriadenie infekčnej izby na chirurgickom oddelení - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Ulica:

Mieru 549/16,02801 , Trstená

IČO:

00634891

Kontaktná osoba:

Ing. Miroslav Kastelovič

E-mail:

kastelovic.miroslav@nsptrstena.sk

Tel.:

0917672799

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy v objekte hlavného pavilónu v priestoroch bývalej prevezovne. Úpravy spočívajú vo výmene
podláh, okien, dverí, priečok,vykurovacieho telesa, rozvodov tech. plynov, elektriky, zriadenie sociálneho zariadenia...
Bližšie špecifikované v prílohách výzvy na predkladanie ponúk.
Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

45215140-0 Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení

3. Podmienky účasti
Doklad preukazujúci oprávnenie uskutočňovať stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, napr.
výpisom z obchodného registra alebo výpisom zo živnostenského registra. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov
môže nahradiť požadovaný doklad predložením registračného čísla pod ktorým je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov.
Čestné vyhlásenie, že v súlade s § 32 ods. 1, písm. f) ZOVO nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

4. Požiadavky na predmet zákazky
5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 16 354 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
BMU, s.r.o.
Andreja Bažíka 510, 027 32 Zuberec
Ján Urban
urbanjan@bsk.sk
Hartmann Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Katerina Krstevska

katerina.krstevska@hartmann.info
OK-TEAM s.r.o.
Nová 200/7, 028 01 Trstená
Jozef Obtulovič
obtulovic@okteamsro.sk
STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ulica miestneho priemyslu, 029 01 Námestovo
Silvester Habiňák
obstaravanie@stavebnypodnik.sk
UNITEAM, spol. s r.o.
Oravická 1759, 028 01 Trstená
Ján Tuka
uniteamts@gmail.com

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
BMU, s.r.o.
Andreja Bažíka 510, 027 32 Zuberec
Ján Urban
urbanjan@bsk.sk
Cenová ponuka: 19 620 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
OK-TEAM s.r.o.
Nová 200/7, 028 01 Trstená
Jozef Obtulovič
obtulovic@okteamsro.sk
Cenová ponuka: 20 234,8 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
UNITEAM, spol. s r.o.
Oravická 1759, 028 01 Trstená
Ján Tuka
uniteamts@gmail.com
Cenová ponuka: 19 020 € 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.
UNITEAM, spol. s r.o.
Oravická 1759, 028 01 Trstená
Ján Tuka
uniteamts@gmail.com
Cenová ponuka: 19 020 € s DPH za celý predmet zákazky

9. Zamestnanci verejného obstarávateľa a/alebo zamestnanci OvZP posudzujúci ponuky
Ivan Božík , Miroslav Kastelovič

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Ivan Božík, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v podnikateľskom subjekte a

Ja, Ivan Božík, 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, Miroslav Kastelovič, 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.

Ivan Božík,
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
0917672799
Miroslav Kastelovič,
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
0917672799

