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

Č.s.:

/2020

Ružomberok 24.07.2020

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Výmena šindľovej krytiny v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline – Požiarna zbrojnica
Jalovec, humno Paludza a zadný trakt zrubového domu Liptovský Trnovec - 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 výmena šindľovej krytiny na troch objektoch v areáli Múzea liptovskej dediny v Pribyline - Hasičská
zbrojnica Jalovec, Hospodársky objekt Paludza (spojené humno a maštaľ) a hospodárska časť Domu z Liptovského Trnovca.
Na predmetných objektoch je pôvodný šindeľ v havarijnom stave, značne zdegradovaný vplyvom klimatických vplyvov,
prehnitý a na mnohých miestach perforovaný. Ide o výmenu starej šindľovej krytiny v rozsahu 620 m2, podľa výkazu výmer.
Verejný obstarávateľ žiada naceniť použitie ručne štiepaného šindľa, ktorý je opracovaný ručne strúhaním. V žiadnom
prípade sa nesmie použiť strojne rezaný, pílený a hobľovaný šindeľ !!!
Podrobný opis predmetu obstarávania je uvedený v zjednodušenej projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie verejného obstarávania.
Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

45000000-7 Stavebné práce

3. Podmienky účasti
Verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienok účasti v zmysle § 32 ods.1 písm. e) a f) ZVO, ktoré preukáže v zmysle § 32 ods.2
písm. e) a f) ZVO - t.j. uchádzač musí doložiť čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a tiež doklad
o oprávnení uskutočňovať predmetné stavebné práce. V zmysle § 34 ods.1 písm. b) ZVO požaduje verejný obstarávateľ predložiť
zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania na práce rovnakého
alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (za práce rovnakého alebo podobného charakteru sa budú považovať práce na
výmene a pokládke ručne štiepaného šindľa); zoznam bude obsahovať minimálne tri referencie, t.j. 3 stavby, na ktorých uchádzač
realizoval pokládku ručne štiepaného šindľa, ktorý bol opracovaný ručne strúhaním. Referenciu, kde sa použil šindeľ pílený, strojovo
rezaný alebo hobľovaný, verejný obstarávateľ vylúči zo zoznamu referencií. Zoznam bude obsahovať minimálne: názov stavby,
hodnota stavebných prác, rok uskutočnenia stavebných prác, názov a sídlo odberateľa stavebných prác, číslo telefónu a meno
kontaktnej osoby, na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť s cieľom overenia referencie.

4. Požiadavky na predmet zákazky

4. Požiadavky na predmet zákazky
Verejný obstarávateľ bezpodmienečne požaduje pri výmene krytiny použitie ručne štiepaného šindľa, ktorý je opracovaný ručne
strúhaním. V žiadnom prípade sa nesmie použiť strojne rezaný, pílený a hobľovaný šindeľ. Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť
variantné riašenia, nie je možné rozdeliť predmet obstarávania na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 35 820 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
BOSSTON s.r.o.
Tatranská Kotlina 14, 059 54 Vysoké Tatry
Matus Horniacek
matus.horniacek@gmail.com
DRYADA garden, s.r.o.
Oravské Veselé č.d.379, 029 62 Oravské Veselé
Zuzana Šimurdová
kubisovapet@gmail.com
ERPOS, spol. s r.o.
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Marián Mičic
erpos@erpos.sk
ERPOS, spol. s r.o.
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Paula Petrušová
paula.petrusova@erpos.sk
Jaroslav Koniar
Riečky 1029, 02322 Klokočov
Jaroslav Koniar
jaroslavkoniar@gmail.com
PAMARCH s.r.o.
Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra
Ján Kresan
jano@pamarch.sk
REVISTAV, s.r.o.
Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava 2
Magdaléna Kluková
m.klukova@revistav.sk
RN-roofs s.r.o.
Železničná 27, 053 61 Spišské Vlachy
Rastislav Novák
rnstrechy@gmail.com
Štefan Grech
Bušovce 34, 05993 Bušovce
Štefan Grech
info@tatranskysindel.sk
Tomáš Gondžár
Bernolákova 1452/82, 05971 Ľubica

Tomáš Gondžár
tomasgondzar@gmail.com

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
Jaroslav Koniar
Riečky 1029, 02322 Klokočov
Jaroslav Koniar
jaroslavkoniar@gmail.com
Cenová ponuka: 35 472 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Štefan Grech
Bušovce 34, 05993 Bušovce
Štefan Grech
info@tatranskysindel.sk
Cenová ponuka: 42 955,2 € 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.
Jaroslav Koniar
Riečky 1029, 02322 Klokočov
Jaroslav Koniar
jaroslavkoniar@gmail.com
Cenová ponuka: 35 472 € s DPH za celý predmet zákazky
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1: Jaroslav Koniar
2: Štefan Grech

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

