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

Č.s.:

/2020

Turčianske Teplice 28.09.2020

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: „SOŠ pedagogická, T. Teplice – stavebné úpravy interiéru telocvične.“ - 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:

Eva Čillová

E-mail:

sosptr@vuczilina.sk

Tel.:

2. Opis predmetu zákazky
Projektová dokumentácia s názvom: „Pedagogická a sociálna akadémia, Turčianske Teplice – stavebné úpravy interiéru
telocvične.“, vypracoval: A projekt, Ing. Ján Potoma, Námestie Š.N. Hýroša 12, 034 01 Ružomberok, dátum: 05/2018, tvorí
prílohu č.1
V telocvični – v cvičenom priestore dochádza k vydúvaniu existujúcej drevenej palubovej podlahy na drevenom rošte, vznik
väčších špár a nerovností, ktoré môžu byť príčinou úrazu.
Navrhovaná je komplexná výmena existujúcej drevenej podlahy za novú podlahovú konštrukciu so športovým povrchom
„Taraflex“ na odpruženej drevenej konštrukcii „HaroMunchen 35“.
Celá rekonštrukcia spočíva v odstránení drevenej palubovej podlahy vrátane dreveného roštu. Z podkladovej betónovej
podlahy sa odstráni poškodená asfaltová lepenka a povrch sa zbaví zbytočných častí lepenky. Celý betónový povrch sa
napenetruje penetračným náterom a pretrie sa novou tekutou hydroizoláciou. Na výšku 60 mm sa celoplošne uloží podlahový
polystyrén. Medzi polystyrén sa o betónový povrch v navrhovanom rastri osadia drevené nosné spojky pre uloženie dreveného
odpruženého roštu „Haro Munchen 35“. Na druhý rošt sa finálne aplikuje PVC športová podlahovina „Gerflor Taraflex Sport M
Evolution“ hrúbky 7,00 mm. Návrh rozpočtu Výkaz - výmer v xls - príloha č. 2

Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

45212222-8 Stavebné práce na telocvičniach

3. Podmienky účasti
• Požiadavky na zhotoviteľa: odborná spôsobilosť na predmet zákazky, skúsenosť s prácami rovnakého charakteru, referencia na
práce rovnakého charakteru a podobného finančného objemu min. 2 roky spätne.

4. Požiadavky na predmet zákazky
Uchádzač je povinný vypísať cenovú ponuku do predloženej tabuľky (Dvojitý odpružený mostík Haro MUNCHCEN 35F + Taraflex 7mm)
výkaz- výmer a nesmie meniť jej formát, text, ani pridávať a odstraňovať bunky. Neoddeliteľnou súčasťou výkazu- výmer je technická
správa a výkresová časť projektovej dokumentácie. Výkaz výmer neobsahuje úplný technický popis, technologický postup ani rozbor
položiek. Tie sú zrejmé z technickej správy, výkresovej časti projektu, alebo technologických postupov predpísaných výrobcami
stavebných hmôt, polotovarov a technológií. V prípade výskytu obchodných názvov výrobkov a technológií, tieto majú informatívny
charakter, a slúžia ako minimálny požadovaný štandard.

charakter, a slúžia ako minimálny požadovaný štandard.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 103 637.47 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
B & B spol. s r.o.
Korňa 889, 023 21 Korňa
bab@bab.sk
BECO, spol. s r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina
Michal Padala
beco@beco.sk
ERPOS, spol. s r.o.
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Paula Petrušová
paula.petrusova@erpos.sk
Ing.arch. Monika Tylková, autorizovaný architekt
Tretiny 121/2, 03101 Liptovský Mikuláš
Monika Tylková
tylkova.monika@gmail.com
KALORIM s.r.o.
759, 023 41 Nesluša
Michal Skokan
michal.skokan@kalorim.sk
KAMA Hydroizol, s.r.o.
40, 013 02 Gbeľany
kamahydroizol@gmail.com
KaMi - stav s.r.o.
Komenského 1709, 927 05 Šaľa
Karol Iványi
karolivanyi@zoznam.sk
Lemont - Slovakia Žilina, s.r.o.
Veľké Rovné 589, 013 62 Veľké Rovné
Róbert Škrkoň
robert.skrkon@lemont.sk
MARTINA s.r.o.
Somolického 6/768, 039 01 Turčianske Teplice
Alena Klimasová
alenkaklimasova@gmail.com
MM Trade SK s.r.o.
J.Horvátha 955/96, 967 01 Kremnica
Marek Králik
mmtradesksro@gmail.com
OB - BELSTAV s.r.o.

500, 023 52 Olešná
ob-belstav@mail.t-com.sk
PROJEKT-INSTAL s.r.o.
Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica
Martin Ďurček
projektinstalpb@gmail.com
R.I.K. s. r. o.
Horné Rakovce 1376/5, 039 01 Turčianske Teplice
Renata Klucikova
renat@stonline.sk
RAMAR COMPANY s. r. o.
Matúškova 7, 026 01 Dolný Kubín
Marek Radúch
ramarcompany.info@gmail.com
RISS Plus s.r.o.
Janka Kráľa 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Michal Rakovan
priprava@riss.sk
RLM Group, s. r. o.
Jaseňová 3217/23, 010 07 Žilina
Jozef Tvrdý
rlm.group.sk@gmail.com
ZEBRA STUDIO s. r. o.
Somolického 1874/62, 039 01 Turčianske Teplice
Adam Harkabus
hello@zebrastudio.sk
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 2622/48, 01109 Žilina
Ľudovít Paulovič
Ludovit.Paulovic@zilinskazupa.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
MM Trade SK s.r.o.
J.Horvátha 955/96, 967 01 Kremnica
Marek Králik
mmtradesksro@gmail.com
Cenová ponuka: 106 541,41 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
OB - BELSTAV s.r.o.
500, 023 52 Olešná
ob-belstav@mail.t-com.sk
Cenová ponuka: 112 365,79 € 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.

Na základe kritéria najnižšia cena za predmet zákazky bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač.
MM Trade SK s.r.o.
J.Horvátha 955/96, 967 01 Kremnica
Marek Králik
mmtradesksro@gmail.com
Cenová ponuka: 106 541.41 € s DPH za celý predmet zákazky
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1: MM Trade SK s.r.o.
2: OB - BELSTAV s.r.o.

9. Zamestnanci verejného obstarávateľa a/alebo zamestnanci OvZP posudzujúci ponuky
Katarína Hanková , Eva Čillová , Anna Badínová

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Katarína Hanková, 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, Eva Čillová, 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 Badínová, 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.

Katarína Hanková,
Žilinský samosprávny kraj
Eva Čillová,
Žilinský samosprávny kraj
Anna Badínová,
Žilinský samosprávny kraj

