Liptovské múzeum v Ružomberku, Nám. Š. N. Hýroša 10,034 50 , Ružomberok, IČO:
35993154

Č.s.:

/2020

Ružomberok 18.02.2020

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu výťahu a bezbariérového vstupu
do Liptovského múzea v Ružomberku - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Liptovské múzeum v Ružomberku

Ulica:

Nám. Š. N. Hýroša 10,034 50 , Ružomberok

IČO:

35993154

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

Marta Rusnáková

E-mail:

projekty@liptovskemuzeum.sk

Tel.:

0918680212

Kontaktná osoba:

Liptovské múzeum

E-mail:

projekty@liptovskemuzeum.sk

Tel.:

0918680212

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavebných prác – zriadenie výťahu a obnova vstupu do
objektu Liptovského múzea na Námestí Š. N. Hýroša 10 v Ružomberku. Bezpečnostnú výťahovú kabínu je nutné navrhnúť podľa
vyhlášky č. 332/2002 Z.z. pre imobilných návštevníkov so sprievodom ako aj pre prevoz zbierkových predmetov a zariadení múzea
(nosnosť min. 550 kg). Výšku výťahovej šachty požadujeme cez tri poschodia (každé má cca 4,5 m), t.j. min. 13,5 m. V rámci obnovy
vstupu do objektu ide o návrh rekonštrukcie vstupného schodiska, rampa pre imobilných návštevníkov + presklenie v objekte za
hlavným vstupom – oddelenie teplotných zón (proti unikaniu tepla).
Typ zákazky: Služby

3. Podmienky účasti
Uchádzač musí mať skúsenosti s projektovaním výťahov.

4. Požiadavky na predmet zákazky
5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 14 600 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
A projekt - rk, s. r. o.
Nám. Š. N. Hýroša, 034 01 Ružomberok
Ján Potoma
a.projektrk@gmail.com

Fischer & Partners, s.r.o.
Poľná 40/26, 034 01 Ružomberok
Barbora Čiljaková
reality@realityfischer.sk
Fischer & Partners, s.r.o.
Poľná 40/26, 034 01 Ružomberok
Pavol Fischer
fischer.palo@gmail.com
Ing. arch. Igor Maťaťa, autorizovaný architekt
Dončova, 03401 Ružomberok
Igor Maťaťa
arch.matata@gmail.com
PROPORTION s.r.o.
Vojtecha Spanyola 37, 010 01 Žilina
Jana Škodová
skodova@proportion.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
A projekt - rk, s. r. o.
Nám. Š. N. Hýroša, 034 01 Ružomberok
Ján Potoma
a.projektrk@gmail.com
Cenová ponuka: 18 720 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Fischer & Partners, s.r.o.
Poľná 40/26, 034 01 Ružomberok
Barbora Čiljaková
reality@realityfischer.sk
Cenová ponuka: 16 320 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
PROPORTION s.r.o.
Vojtecha Spanyola 37, 010 01 Žilina
Jana Škodová
skodova@proportion.sk
Cenová ponuka: 12 960 € 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.
PROPORTION s.r.o.
Vojtecha Spanyola 37, 010 01 Žilina
Jana Škodová
skodova@proportion.sk
Cenová ponuka: 12 960 € s DPH za celý predmet zákazky

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Marta Rusnáková, 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.

Liptovské múzeum
0918680212
Liptovské múzeum v Ružomberku, projektový manažér

