Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice, SNP 509/116,039
01 , Turčianske Teplice, IČO: 00162817

Č.s.:

/2020

Turčianske Teplice 01.07.2020

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Výmena termostatických hlavíc a ventilov - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice

Ulica:

SNP 509/116,039 01 , Turčianske Teplice

IČO:

00162817

Kontaktná osoba:

Anna Lichnerová

E-mail:

prevadzka.sosptr@vuczilina.sk

Tel.:

+421905668981

2. Opis predmetu zákazky

Predmetom obstarania je výmena pôvodných termostatických hlavíc a ventilov vykurovacieho
systému v Školskom internáte pri strednej odbornej škole pedagogickej, v H bloku prízemie, H
blok 1 poschodie, H blok 2 poschodie, H blok 3 poschodie, H blok 4 poschodie. Ide o dodanie a
montáž termostatických hlavíc a ventilov v nasledovných počtoch a typoch:
Uchádzačov upozorňujeme na nutnosť vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky.
Náklady spojené s obhliadkou miesta znáša uchádzač/záujemca. Obhliadku priestorov je možné
vykonať v termíne 29.06. - 30.06.2020 na vyššie uvedenej adrese po dohode s p. Annou
Lichnerovoutel. č.: +421905668981,
email: prevadzka.sosptr@vuczilina.sk

Typ zákazky: Služby
CPV:

42131000-6 Výpusty, kohúty a ventily
50720000-8 Opravy a údržba ústredného kúrenia

3. Podmienky účasti
Osobné postavenie: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa: - podľa § 32 ods.1, písm. e)
zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej
„ZOVO“) odkazom na verejne prístupné webové portály (verejne prístupné informačné systémy verejnej správy), - podľa § 32 ods. 1
písm. f) ZOVO doloženým čestným vyhlásením alebo odkazom na zoznam hospodárskych subjektov vedenom UVO. Predložená Príloha
č.1 Čestné vyhlásenie.

4. Požiadavky na predmet zákazky
Uchádzač predloží svoju ponuku elektronicky prostredníctvom elektronického nástroja e Zákazky na portáli www.ezakazky.sk.

Uchádzač predloží svoju ponuku elektronicky prostredníctvom elektronického nástroja e Zákazky na portáli www.ezakazky.sk.
Uchádzač predloží svoju ponuku elektronicky po prihlásení sa do elektronického nástroja e Zákazky, vložením podpísaných a
naskenovaných súborov (dokumentov) uvedených v podmienkach účasti do elektronického nástroja e Zákazky a to pod názvom
verejného obstarávateľa a prislúchajúci názov tejto zákazky v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzači vo svojej ponuke označia,
ktoré informácie sú obchodným tajomstvom alebo dôvernými informáciami v zmysle § 22 Zákona. Zmluvné podmienky: 1.Prevzatie
vykonanej služby zabezpečuje poverený zamestnanec objednávateľa a to podpisom na súpise vykonaných prác ( montážny denník ).
Tento súpis je poskytovateľ povinný predložiť na podpis objednávateľovi po ukončení prác najneskôr do 24 hodín po termíne v lehote
dokončenia predmetu zákazky. Súpis obsahuje takú evidenciu, z ktorej je zrejmé, čo bolo predmetom zákazky s uvedením konkrétneho
miesta predmetu opravy. Po takomto prevzatí služby môže poskytovateľ vyhotoviť faktúru za poskytnutú službu. 2.Objednávateľ má
právo uplatniť si reklamáciu za poskytnutú službu, ak sa domnieva, že nebola poskytnutá v zmysle dojednaní medzi oboma zmluvnými
stranami počas 24 mesiacov ak sa stane služba nefunkčná ( záručná doba) . Reklamáciu vady predmetu zákazky, ktorá sa vyskytne
počas plynutia záručnej doby, je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa ihneď po zistení vady a to písomnou formou aj s
popisom vady. Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť reklamáciu vád predmetu zákazky u zhotoviteľa písomne, najneskôr do troch
pracovných dní odo dňa zistenia. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do troch dní od jej doručenia. V prípade, že
sa v uvedenej lehote k reklamácii nevyjadrí, platí, že uznáva reklamáciu v plnom rozsahu. Zhotoviteľ je povinný pri oprávnenej
písomnej reklamácii zabezpečiť bezplatné odstránenie vád do troch dní od uznania vady (reklamácie). Zhotoviteľ odstráni vady
bezplatne na vlastné náklady zodpovedajúcim spôsobom. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu vzniknutú neodborným prístupom zo strany
jeho zamestnanca. 3.Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody spôsobené pri poskytovaní služieb v zmysle Výzvy na predkladanie
ponúk na majetku objednávateľa podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 12 250 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
D.O.S.Stavby s.r.o.
1.mája 258, 02401 Kysucké Nové Mesto
Ľubomír Šutý
info@dossro.sk
Džino s.r.o.
41, 094 14 Cabov
Ivan Jabčanka
i.jabcanka@gmail.com
Chachula s. r. o.
Veľká okružná 17, 010 01 Žilina
Pavol Chachula
chachulasro@gmail.com
KALORIM s.r.o.
759, 023 41 Nesluša
Michal Skokan
michal.skokan@kalorim.sk
KT-STAV s.r.o.
Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica
Ľubomír Kohút
ktstav@gmail.com
KT-STAV s.r.o.
Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica
Lubomír Kohut
ktstav@ktstav.sk
Ľubomír Blaško - PKV
Horné Rakovce 1379/19, 03901 Turčianske Teplice

Ľubomír Blaško
pkvblasko@gmail.com
Ľudovít Levák - PLYNSTAV
Diviaky -Poľnohospodárska 1134/6, 03901 Turčianske Teplice
Ľudovít Levák
LLevak25@gmail.com
Milan Matuška KURMAT
Železničná 1062/7, 03852 Sučany
Milan Matuška
kurmat@kurmat.sk
PL Partner, s. r. o.
Veľká Okružná 2723/45, 010 01 Žilina
Olha Libryk
plpartner@plpartner.sk
STEFE Banská Bystrica, a.s.
Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
Vladislav Kanta
vladislav.kanta@stefe.sk
STEFE Rožňava, s.r.o.
Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
Ladislav Manko
ladislav.manko@stefe.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
D.O.S.Stavby s.r.o.
1.mája 258, 02401 Kysucké Nové Mesto
Ľubomír Šutý
info@dossro.sk
Cenová ponuka: 12 459,79 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Džino s.r.o.
41, 094 14 Cabov
Ivan Jabčanka
i.jabcanka@gmail.com
Cenová ponuka: 13 477,2 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
KT-STAV s.r.o.
Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica
Lubomír Kohut
ktstav@ktstav.sk
Cenová ponuka: 14 361,6 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
STEFE Rožňava, s.r.o.
Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
Ladislav Manko
ladislav.manko@stefe.sk
Cenová ponuka: 12 815,93 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

- Uchádzač splnil podmienky účasti.

8. Úspešný uchádzač
Na základe kritéria najnižšia cena za predmet zákazky bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač.
D.O.S.Stavby s.r.o.
1.mája 258, 02401 Kysucké Nové Mesto
Ľubomír Šutý
info@dossro.sk
Cenová ponuka: 12 459.79 € s DPH za celý predmet zákazky

9. Zamestnanci verejného obstarávateľa a/alebo zamestnanci OvZP posudzujúci ponuky
Gabriela Ertelová , Anna Lichnerová , Oľga Riljaková

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Gabriela Ertelová, 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, Anna Lichnerová, 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, Oľga Riljaková, 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.

Gabriela Ertelová,
Žilinský samosprávny kraj
+421905668981
Anna Lichnerová,
Žilinský samosprávny kraj
+421905668981
Oľga Riljaková,
Žilinský samosprávny kraj
+421905668981

