Centrum sociálnych služieb Fantázia, Belanského 12/8,024 01 , Kysucké Nové
Mesto, IČO: 00632481

Č.s.:

/2020

Kysucké Nové Mesto 04.03.2020

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Stavebné úpravy budovy č.s. 773 ul.
Belanského Kysucké Nové Mesto pre zriadenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v Kysuckom
Novom Meste“ - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Centrum sociálnych služieb Fantázia

Ulica:

Belanského 12/8,024 01 , Kysucké Nové Mesto

IČO:

00632481

Kontaktná osoba:

Magdaléna Húšťavová

E-mail:

hustavova@vuczilina.sk

Tel.:

+41/4212121

2. Opis predmetu zákazky
Predmet zákazky: vypracovanie projektovej dokumentácie.
Uchádzač musí predložiť ponuku na všetky tri časti v zmysle členenia
Časť 1 Dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby (bez
zamerania skutkového stavu)
Časť 2 Inžinierska činnosť pre vydanie súhlasného stanoviska k ohláseniu stavebných úprav resp.
udržiavacích prác resp. ohláseniu drobnej stavby
Pozn.:
Objednávateľ predpokladá a má záujem o to, aby povolenie realizácie stavebných úprav podľa projektovej
dokumentácie (predmet tejto zákazky) postačovalo zabezpečiť formou ohlásenia na stavebnom úrade.
Časť 3 Zameranie skutkového stavu budovy
Typ zákazky: Služby
CPV:

71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71300000-1 Inžinierske služby

3. Podmienky účasti
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: - Osobné postavenie Doklad potrebný na preukázanie podmienok účasti týkajúcich
sa osobného postavenia - §32 ods. 1 písm. e) zákona – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku (kópia) alebo kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu
hospodárskych subjektov. - Technická alebo odborná spôsobilosť podľa §34 ods. 1 písm. g) zákona o VO • Doklad o technickej a
odbornej spôsobilosti vykonávať činnosti (kópia), ktoré sú predmetom verejnej súťaže v súlade so Zákonom č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

4. Požiadavky na predmet zákazky
Časť 1 Dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby Budova je dvojpodlažná s valbovým krovom

a suterénom, je tehlovej konštrukcie s predpokladanými železobetónovými vodorovnými nosnými konštrukciami. Budova neprešla
komplexnou rekonštrukciou, iba čiastočnými stavebnými úpravami. V nedávnej minulosti bola komplexne zateplená s výmenou
otvorových konštrukcií. Strecha taktiež prešla nedávnou rekonštrukciou s výnimkou prístavku. Pre účely zriadenia CIZS budú
rekonštruované priestory 1. a 2. nadzemného podlažia. Predmetom zákazky je vypracovanie Projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie vypracovanej v rozsahu pre realizáciu stavby. Základom rekonštrukcie je rekonštrukcia rozvodov vody, kanalizácie a
elektroinštalácie, celková obnova povrchov vrátane nových omietok, podláh, malieb, náterov, zariadzovacích predmetov.
Bezbariérovosť je zabezpečená už v súčasnom období. Pre zabezpečenie obslužnosti budovy aj pre osoby s obmedzenou schopnosťou
pohybu slúži existujúca rampa pri hlavnom vstupe do budovy, obslužnosť jednotlivých podlaží v budove je zabezpečená schodiskovými
šikmými plošinami. Je však potrebné dobudovať ešte bezbariérový vstup k zadnému vstupu do budovy a bezbariérové prepojenie
prístavku s hlavnou časťou budovy. Stavebné úpravy budú zasahovať do vonkajších pôdorysných a výškových rozmerov objektu iba
minimálne a to z titulu spomínanej výstavby rampy pre imobilných. Ostatné stavebné úpravy sa budú vykonávať len v rámci budovy a
jeho interiéru. Hlavné stavebné úpravy budú pozostávať z: a. Rekonštrukcie rozvodov vodovodných potrubí b. Rekonštrukcia
elektroinštalácie c. Úpravy povrchov - Nové omietky celoplošne, nové obklady, dlažby, podlahy z povlakových krytín alebo tvrdých
podláh, stropy resp. montáž podhľadov d. Úpravy alebo výmena iných pohľadových prvkov, napríklad oceľových konštrukcií (výplne
otvorov, zábradlia....) e. Výmena interiérových dverných krídel so zohľadnením technického a morálneho stavu zárubní a vstupných
dverí s príslušenstvom f. Opatrenia pre zabezpečenie bezbariérovosti pre občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu Ďalšie
stavebné úpravy a vybavenie budú pozostávať z realizácie vyvolávacieho a objednávacieho systému, zriadenie kamerového systému a
wifi. Súčasťou rekonštrukcie a modernizácie bude taktiež vybavenie budovy: a. Vstupné informačné tabule centrálne b. Navigačné
tabule pre orientáciu, označenie ambulancií a priestorov c. Svetelné označenie centra (princíp svetelnej reklamy) d. Mobiliár i. Nové
lavičky, odpadkové koše, stojany pre informácie a prospekty.... ii. Mobiliár a vybavenie pre zriadenie detských kútikov a priestorov pre
seniorov – priestory sú už vytypované iii. Mobiliár pre zriadenie oddychových zón, knižníc, vybavenie čakární, g. Prípadné zriadenie
vstupných recepcií s personálnym obsadením, podľa veľkosti objektov h. Úpravy exteriéru – zriadenie zriadenie cykloboxov alebo
stojanov pre bicykle, vonkajší mobiliár (lavičky, odpadkové koše...) Súčasťou projektovej dokumentácie bude taktiež deklarovanie
energetických úspor realizáciou stavebných úprav podľa projektovej dokumentácie (predmet tejto zákazky). Keďže zatepľovanie ani
výmena okien nebude predmetom stavebných prác, energetické úspory budú deklarované vplyvom nových svietidiel v rámci
rekonštrukcie elektroinštalácie. Z tohto titulu je potrebné spracovať projektovo energetické hodnotenie stavby pre miesto spotreby
osvetlenie za účelom vykázania energetických úspor podľa zákona č. 555 o energetickej hospodárnosti budov. Z prevádzkových
dôvodov a z dôvodu obsadenosti zariadenia nie je vylúčené, že stavebné práce bude možné realizovať práce iba na dielčie etapy,
čomu bude nutné prispôsobiť PD a samotný rozpočet stavby. PD bude členená a objektovaná podľa stavebných celkov, jednotlivých
profesií a potrieb pre zabezpečenie inžinierskej činnosti. Navrhnutá stavba musí spĺňať 100% mieru zabezpečenia bezbariérového
prístupu fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím. Bezbariérovosť je nutné zabezpečiť v zmysle vyhlášky Ministerstva
životného prostredia SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Navrhované
stavebné úpravy musia byť taktiež v súlade s so zákonmi 578/2004, 576/2004 a výnosom Ministerstva zdravotníctva SR č.
09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie
jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení vydaným vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR dňa 28. októbra 2008 čiastka 32-51
ročníku 56 v znení neskorších predpisov, a ďalšou platnou legislatívou, ktoré upravujú napr. normy zamerané na energetickú
náročnosť budov podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie, a pod. Zhotoviteľ projektovej dokumentácie predloží objednávateľovi pri osobnom stretnutí návrh dispozičného
riešenia vychádzajúci z predstáv objednávateľa v podkladoch verejného obstarávateľa, za účelom odkonzultovania a odsúhlasenia.
Predmetom tejto časti zákazky je Dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby, vrátane popisu prác s
výkazom výmer, rozpočtu. Pri spracovaní PD požadujeme zapracovať pripomienky a dodržať pokyny poverených zástupcov
objednávateľa a správcu, ako aj všetky podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých osôb resp. orgánov v rámci činnosti pre
vydanie súhlasného stanoviska k ohláseniu stavebných úprav resp. udržiavacích prác resp. drobnej stavby. Rozsah úprav povrchov voliť
podľa zastaranosti (morálnej a technickej – niektoré časti budovy sú rekonštruované a stále vhodné), celkový vizuál riešiť jednak v
súhre s už rekonštruovanými priestormi a jednak v súlade s dizajn manuálom dostupným na odbore zdravotníctva úradu ŽSK. Pri
určovaní rozsahu a spôsobu stavebných úprav je potrebné taktiež zohľadňovať celkové oprávnené investičné náklady, limitované
sumou 1 mil. Eur. Časť 2 Inžinierska činnosť pre vydanie súhlasného stanoviska k ohláseniu stavebných úprav resp. udržiavacích prác
resp. drobnej stavby Predmetom tejto časti zákazky je prerokovanie projektu v priebehu prác a v závere prác s príslušnými orgánmi a
organizáciami za účelom vydania súhlasného stanoviska pre výstavbu, zabezpečenie súhlasných stanovísk orgánov a organizácii a ich
zapracovanie do projektovej dokumentácie, vypracovanie a podanie žiadosti pre na začatie stavebného konania, vypracovanie a
podanie žiadostí pre ohlásenie stavebných úprav resp. udržiavacích prác resp. drobnej stavby a iných povolení pre výstavbu. Pre
vylúčenie pochybností objednávateľ upovedomuje, že zabezpečenie povolenia vykonávania stavebných prác v zmysle PD, ktorá je
predmetom tohto verejného obstarávania, si môže vyžadovať zabezpečenie viac ako jedného súhlasu stavebného úradu. Ponuková
cena uchádzača pre časť 2 teda platí pre zabezpečenie všetkých povolení pre povolenie realizácie prác (jedného alebo viacerých
súhlasov orgánov stavebného úradu a iných orgánov). Objednávateľ si vyhradzuje právo zrušiť v dostatočnom predstihu plnenie časti
2 predmetu zákazky, pokiaľ tak uzná za vhodné (t.j. zhotoviteľ/víťazný uchádzač v takomto prípade nebude vykonávať inžiniersku
činnosť a nebude si tak uplatňovať úhradu za inžiniersku činnosť). Časť 3 Zameranie skutkového stavu budovy Predmetom tejto časti
zákazky je zameranie skutkového stavu budovy potrebného pre spracovanie projektovej dokumentácie. Objednávateľ má k dispozícii
situácie jednotlivých podlaží, avšak zo staršieho obdobia, iba v tlačenej podobe, nie presné a neodzrkadľujúce doterajšie zmeny

budovy. Preto sú tieto situácie skôr informatívneho charakteru a bez overenia so skutkovým stavom ich nie je možné použiť. 8. Rozsah
predmetu zákazky Časť 1 Dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby. Dokumentácia pre
stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby, musí byť vypracovaná v rozsahu Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien
projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA 2019, Bratislava s. r. o. V dokumentácii musia byť zapracované pripomienky z
vyjadrení všetkých príslušných orgánov a organizácií dotknutých v stavebnom konaní. Dokumentácia pre stavebné povolenie - Projekt
navrhovaných stavebných úprav (technické správy, koordinačný výkres stavby, dokumentácia stavebných objektov, dokumentácia
prevádzkových súborov, celkové náklady stavby, doklady) v rozsahu podľa požiadaviek stavby minimálne: o Architektonické a
stavebné riešenie (výkresy v mierke 1:50, detaily v mierke 1:10 a 1:20) o Protipožiarne zabezpečenie stavby o Statické posúdenie
prípadných zásahov do statiky dotknutých častí stavby o Zdravotechnika o Elektroinštalácia – umelé osvetlenie a vnútorné
silnoprúdové rozvody, napájanie technológie o Elektroinštalácia – slaboprúdové rozvody kamerového systému o Vzduchotechnika –
odvetranie ak bude potrebné ( sociálne zariadenia atď.) o Špecifikácia mobiliáru, vstupných a navigačných tabúľ a svetelného
označenia centra viď vyššie body a) – h) vybavenia budov o Výkazy výmer (Zadanie) o Položkové rozpočty (v členení podľa
požiadaviek obstarávateľa) o vyplnenie formulára PpZ2 Rozpočet projektu – karta položkový rozpočet ŽoNFP (príloha č.3) (ide o
preklopenie rozpočtu stavebných prác do formulára, v podobnom formátovaní ako klasický rozpočet stavebných prác) o projektovo
energetické hodnotenie stavby pre vykázanie energetických úspor Časť 2 Inžinierska činnosť pre vydanie súhlasného stanoviska k
ohláseniu stavebných úprav resp. udržiavacích prác resp. drobnej stavby. Prerokovanie projektu v priebehu prác a v závere prác s
príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania súhlasného stanoviska k ohláseniu stavebných úprav resp. udržiavacích prác
resp. drobnej stavby a iných povolení potrebných pre realizáciu stavebných prác, zabezpečenie súhlasných stanovísk orgánov a
organizácii dotknutých v stavebnom konaní a ich zapracovanie do projektovej dokumentácie, vypracovanie a podanie žiadosti na
vydanie súhlasného stanoviska k ohláseniu stavebných úprav resp. udržiavacích prác resp. drobnej stavby, alebo vypracovanie a
podanie žiadostí iných potrebných povolení k vydaniu ohlásenia a pre potreby realizácie stavebných prác. Časť 3 Zameranie
skutkového stavu budovy Výsledkom tejto časti zákazky bude elektronická a tlačená verzia skutkového stavu budovy pre účely
spracovania ostatných častí zákazky (spracovanie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskej činnosti. Predmetom tejto časti
zákazky je zameranie skutkového stavu budovy potrebného pre spracovanie projektovej dokumentácie. Objednávateľ má k dispozícii
situácie jednotlivých podlaží, avšak zo staršieho obdobia, iba v tlačenej podobe, nie presné a neodzrkadľujúce doterajšie zmeny
budovy. Preto sú tieto situácie skôr informatívneho charakteru a bez overenia so skutkovým stavom ich nie je možné použiť. Súčasťou
predmetu spracovania projektovej dokumentácie je aj: 1. Zameranie skutkového stavu budovy 2. Geodetické zameranie vonkajších
plôch exteriéru budovy v potrebnom rozsahu (budova a priľahlé objekty v potrebnom rozsahu) 3. Zakreslenie inžinierskych sietí (v
prípade potreby, napr. ak by mohlo dôjsť k styku s nimi pri stavebných prácach) 9. Forma dodania predmetu zákazky Časť 1
Dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby Dielo podľa tejto časti zákazky bude odovzdané a
prevzaté na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu, v 8-mich (ôsmich) vyhotoveniach v tlačenej forme a 2x na
elektronickom nosiči (v needitovateľnej forme vo formáte pdf a v editovateľnej forme vo formáte dwg, doc, xls). Elektronická
needitovateľná forma dokumentácie bude riadne členená tak, ako tlačená forma, čo výkres a dokument tlačenej formy to samostatný
súbor, správna orientácia obsahu po otvorení súboru, a názov súboru odpovedajúci názvu výkresu. Časť 2 Inžinierska činnosť pre
vydanie súhlasného stanoviska k ohláseniu stavebných úprav resp. udržiavacích prác resp. drobnej stavby Dielo podľa tejto časti
zákazky bude odovzdané a prevzaté, na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu, v 2 (dvoch) origináloch v tlačenej forme a
2x na elektronickom nosiči (sken dokumentov vo formáte pdf). 10. Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa - Výsledky všetkých
činností vykonaných podľa tejto zákazky je zhotoviteľ povinný predložiť na odsúhlasenie objednávateľovi. Odsúhlasenie bude
prebiehať na výrobných výboroch, ktoré budú zvolávané podľa potreby v mieste stavby alebo v mieste sídla objednávateľa. Zhotoviteľ
akceptuje minimálne jeden výrobný výbor na začiatku, minimálne jeden v priebehu rozpracovanosti a jeden pred dokončením každej
časti zákazky, ktoré sa budú konať na Úrade Žilinského samosprávneho kraja, alebo v mieste sídla objednávateľa. - Ako je uvedené na
konci Opisu predmetu zákazky (viď vyššie), je potrebné pri určovaní rozsahu stavebných prác zohľadňovať aj celkové maximálne
oprávnené výdavky. Z tohto dôvodu zhotoviteľ po schválení návrhu dispozičného riešenia predloží predpokladané náklady stavebných
prác v kompletnom zamýšľanom rozsahu po jednotlivých profesiách, ktorý sa odkonzultuje a prípadne sa rozsah prác modifikuje
(zúži). - Prvý výrobný výbor sa uskutoční v termíne do 10 dní od podpisu Zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je
povinný na tomto stretnutí uviesť mená osôb zodpovedných za vypracovanie, kontrolu a koordináciu projektových dokumentácii.
Zároveň predloží kópiu Osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného projektanta príp. projektantov. - Verejný obstarávateľ
poskytuje : o Skeny situácií s pôdorysmi jednotlivých podlaží (príloha č.2), - Pred zahájením spracovania PD je zhotoviteľ povinný
zmerať a preveriť skutočný stav v porovnaní s poskytnutou dokumentáciou. 11. Termín dodania predmetu zákazky Časť 1
Dokumentácia pre stavebné povolenie: do 11 kalendárnych týždňov od účinnosti Zmluvy o dielo Časť 2 Inžinierska činnosť pre
vydanie súhlasného stanoviska k ohláseniu stavebných úprav resp. udržiavacích prác resp. drobnej stavby: do 12 kalendárnych týždňov
od účinnosti Zmluvy o dielo. Časť 3 Zameranie skutkového stavu budovy do 10 dní od účinnosti Zmluvy o dielo 12. Miesto dodania
predmetu zákazky: ŽSK, Odbor správy majetku a investícií, Oddelenie investícií, Komenského 48, 011 09 Žilina 13. Rozdelenie
predmetu zákazky a variantné riešenie Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na obidve časti
zákazky. Zadávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 14. Hlavné podmienky financovania Predmet zákazky bude financovaný z
rozpočtu ŽSK. Uchádzač je povinný cenu uviesť konečnú vrátane nákladov na dopravu, stroje, nástroje, spotrebný materiál, cestovné
náhrady, odvody, náhrada za stratu času, poštovné, mzdy a iné náklady na výkon predmetu zákazky. Všetky náklady a výdavky
spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na
výsledok obstarávania. Ponuky zostávajú ako súčasť dokumentácie obstarávania. 15. Spôsob určenia ceny - Navrhovaná cena
predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a uvedená v zložení: •

Navrhovaná zmluvná cena bez DPH • Sadzba a výška DPH • Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH - Ak je uchádzač zdaniteľnou
osobou pre DPH v Slovenskej republike v zmysle príslušných predpisov, navrhovanú cenu uvedie v EUR bez DPH a aj v EUR s DPH.
Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie uchádzač v ponuke. - Cena musí byť vyjadrená ako cena za kompletné
plnenie predmetu zákazky. Cena, ktorú potenciálny dodávateľ v ponuke uvedie, sa za takú považovať aj bude. Cena za predmet
zákazky je maximálna, pričom musí zahŕňať všetky plnenia nevyhnuté pre riadne splnenie predmetu zákazky. - Ceny uvedené v ponuke
uchádzača musia platiť počas celého obdobia plnenia predmetu zákazky a nie je možné ich zvýšiť. - Ponukovú cenu je potrebné uviesť
do Prílohy č. 1 tejto výzvy. 16. Podmienky účasti uchádzačov Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: - Osobné postavenie
Doklad potrebný na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia - §32 ods. 1 písm. e) zákona – je oprávnený
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky,
na ktorú predkladá uchádzač ponuku
(kópia) alebo kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov. - Technická alebo odborná spôsobilosť podľa §34
ods. 1 písm. g) zákona o VO • Doklad o technickej a odbornej spôsobilosti vykonávať činnosti (kópia), ktoré sú predmetom verejnej
súťaže v súlade so Zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení
neskorších predpisov. - Ostatné • Vyplnená Príloha č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií 17. Náklady na ponuku Všetky náklady a
výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
18. Prílohy Príloha č.1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií Príloha č.2 – Výkresová dokumentácia Príloha č. 3 : Náhľad formulára
PpZ2 Príloha č. 4 : Fotodokumentácia

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 47 692.52 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
ArchArt, s.r.o.
Obrancov mieru 344/2, 018 41 Dubnica nad Váhom
Radoslav Dzurko
info@archart.sk
Ateliér Korenčík, s.r.o.
Vojtecha Tvrdého, 010 01 Žilina
Ing. Michal Korenčík
atelier.korencik@gmail.com
Buildex Trade, s.r.o.
Soblahov 770, 913 38 Soblahov
Róbert Kováčik
buildextrade@gmail.com
emProject, s.r.o.
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Michal Džupaj
dzupaj@emproject.sk
Enerma, s.r.o.
Pribinova 3477/33, 010 01 Žilina
Peter Mančík
mancik@enerma.sk
expo AIR, s.r.o.
Michala Kišša 309/2, 911 05 Trenčín
Milan Rožník
roznik@expoair.sk
GOLD PROJECT, s.r.o.
U Hluška Okružná, 022 01 Čadca
Ing. Vladimír Golis
projekty23@gmail.com
IKARCH, s. r. o.

Žltá 1205/7, 010 03 Žilina - Budatín
Igor Klein
ikarch@ikarch.sk
Ing. Maroš German - GMP construct
231, 08501 Richvald
Maroš German
marosgerman@gmail.com
PROPORTION s.r.o.
Vojtecha Spanyola 37, 010 01 Žilina
Ing. Andrej Mareš
andrej.mares@gmail.com
PROPORTION s.r.o.
Vojtecha Spanyola 37, 010 01 Žilina
Jana Škodová
skodova@proportion.sk
RATEX, projekčná a inžinierska organizácia, s.r.o.
Stará spišská cesta 33, 040 01 Košice
peter Murgaš
ratex@stonline.sk
STUDIO A. P. P., s.r.o.
Rudinská cesta 901, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Pavol Papučík
info@studioapp.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
Ateliér Korenčík, s.r.o.
Vojtecha Tvrdého, 010 01 Žilina
Ing. Michal Korenčík
atelier.korencik@gmail.com
Cenová ponuka: 53 998,8 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Buildex Trade, s.r.o.
Soblahov 770, 913 38 Soblahov
Róbert Kováčik
buildextrade@gmail.com
Cenová ponuka: 41 880 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
emProject, s.r.o.
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Michal Džupaj
dzupaj@emproject.sk
Cenová ponuka: 55 140 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
expo AIR, s.r.o.
Michala Kišša 309/2, 911 05 Trenčín
Milan Rožník
roznik@expoair.sk
Cenová ponuka: 46 348,8 € s DPH za celý predmet zákazky

Cenová ponuka: 46 348,8 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
GOLD PROJECT, s.r.o.
U Hluška Okružná, 022 01 Čadca
Ing. Vladimír Golis
projekty23@gmail.com
Cenová ponuka: 49 500 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
IKARCH, s. r. o.
Žltá 1205/7, 010 03 Žilina - Budatín
Igor Klein
ikarch@ikarch.sk
Cenová ponuka: 46 800 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Ing. Maroš German - GMP construct
231, 08501 Richvald
Maroš German
marosgerman@gmail.com
Cenová ponuka: 41 820 € 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: 40 200 € 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: 40 200 € s DPH za celý predmet zákazky

9. Zamestnanci verejného obstarávateľa a/alebo zamestnanci OvZP posudzujúci ponuky
Magdaléna Húšťavová , Ing. Mgr. Silvia Martinčeková

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Magdaléna Húšťavová, 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, Ing. Mgr. Silvia Martinčeková, 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.

Magdaléna Húšťavová,
Centrum sociálnych služieb Fantázia
+41/4212121
Ing. Mgr. Silvia Martinčeková,
Centrum sociálnych služieb Fantázia
+41/4212121

