Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina, Varšavská cesta 1,010 08 , Žilina, IČO: 31914551

Č.s.:

/2020

Žilina 10.11.2020

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Riešenie havarijného stavu stropu v náraďovni a telocvični - Gymnázium Varšavská
cesta 1, Žilina - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina

Ulica:

Varšavská cesta 1,010 08 , Žilina

IČO:

31914551

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

Mgr. Jana Zrníková

E-mail:

zrnikova.jana@gvarza.sk

Tel.:

041/5005530

Kontaktná osoba:

Ing. Magdaléna Hajtmanková

E-mail:

hajtmankova.magdalena@gvarza.sk

Tel.:

041/5005530

2. Opis predmetu zákazky
Ide o stavebné úpravy na strope v telocvični a náraďovni v budove Gymnázia, Varšavská cesta 1, 010 08 Žilina na základe
priloženej projektovej dokumentácie vypracovanej: ENERMA s.r.o. Pribinova 33, Žilina, Ing. Peter Mančík, Ing. Gabriela Mančíková.
Nosným systémom striech je trapézový plech pokladaný na priehradové väzníky. Tento trapézový plech vykazuje vo vyznačených
miestach (viď. výkresová dokumentácia) telocviční a náraďovne pokročilú koróziu.
Strecha na telocvični a náraďovni bola v roku 2017 dodatočne tepelne izolovaná minerálnou vlnou hr.100 mm s fóliovou krytinou
mPVC. Strešný plášť je funkčný, je potrebné sanovať poškodené nosné trapézové plechy a čiastočne obnoviť náter oceľových
konštrukcií. Výmena skorodovaných trapézových plechov sa musí zhotoviť z vrchnej strany strešnej konštrukcie, z čoho vyplýva
demontáž existujúcich strešných vrstiev strechy až po trapézové plechy. Poškodené trapézové plechy sa demontujú a vymenia za nové
a nakotvia sa na existujúcu oceľovú konštrukciu. Následne sa zhotovia v demontovanej časti strešných vrstiev nové strešné vrstvy
podľa projektovej doklumentácie.
Termín dodania: 3 týždne od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Doba realizácie zahŕňa aj čas potrebný na odovzdávacie a preberacie konanie a s tým súvisiacu prípravu
všetkých náležitostí (atesty, skúšky, revízne správy, doklady).
Zákazka sa začne realizovať bezprostredne po ukončení súťaže a podpise zmluvy s úspešným uchádzačom.
Pre stanovenie cenovej ponuky je uchádzačom vysoko odporúčaná obhliadka na mieste, aby si uchádzači
sami overili a získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať pre prípravu a spracovanie ponuky. Ďalej je nutné preštudovanie ako
rozpočtovej tak aj písomnej časti dokumentácie. Všetky výdavky spojené s touto obhliadkou idú na ťarchu uchádzača.
Termín uskutočnenia obhliadky je 3.11.2020 o 10:00 hod.

Typ zákazky: Stavebné práce

CPV:

45212222-8 Stavebné práce na telocvičniach
45261000-4 Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce

3. Podmienky účasti
- Pre stanovenie cenovej ponuky je uchádzačom vysoko odporúčaná obhliadka na mieste, aby si uchádzači sami overili a získali všetky
informácie, ktoré budú potrebovať pre prípravu a spracovanie ponuky. Ďalej je nutné preštudovanie ako rozpočtovej tak aj písomnej
časti dokumentácie! Všetky výdavky spojené s touto obhliadkou idú na ťarchu uchádzača. Uchádzači, ktorí prejavia záujem o
vykonanie obhliadky miesta realizácie prác, dostanú podrobnejšie informácie. Termín uskutočnenia obhliadky je 3.11.2020 o 10:00
hod. na adrese Gymnázium, Varšavská cesta 1, 010 08 Žilina, kontaktná osoba: Ing. Magdaléna Hajtmanková, tel: 041/5005530, mail:
hajtmankova.magdalena@gvarza.sk. - Uchádzač predloží oprávnenie uskutočňovať požadované stavebné práce (výpis z OR, prípadne ŽR), návrh na plnenie kritérií (Príloha
č. 1) spolu s čestným vyhlásením (Prílohy č. 4 a 5). Dôležité upozornenie: podľa § 11 ods. 1 Zákona č. 343/2015 o verejnom
obstarávaní Z. z. verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
- Uchádzač predloží vyplnené jednotkové ceny a ceny spolu vo všetkých položkách v prílohe „výkaz výmer“. Vyplnená celková cena bez
DPH z Krycieho listu sa bude vkladať aj do elektronického VO ako celková cena bez DPH za celú zákazku "Riešenie havarijného stavu
stropu v náraďovni a telocvični - Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina".

4. Požiadavky na predmet zákazky
- Rozsah prác a dodávok, ktoré sa budú realizovať a ktoré sú predmetom tejto zákazky je podrobne vyšpecifikovaný a objemovo
určený v prílohách Výkaz/výmer a Projektová dokumentácia. Termín dodania prác je 3 týždne od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Do
ceny realizácie zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s uskutočnením predmetu zákazky, vrátane všetkých súvisiacich
služieb a poplatkov. Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne
plnenie zmluvy, najmä náklady na prácu, práce súvisiace s dodaním a dovozom zabudovaných materiálov, dodaním a dovozom
pomocných materiálov a konštrukcií, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, všetky drobné a pomocné práce
(napr. montážne zariadenia), náklady súvisiace s likvidáciou odpadu, drobné a pomocné materiály, dozor a kontrolu zhotoviteľa a
montáž, pričom do svojich cien zahrnie všetky tieto náklady spojené s plnením predmetu zákazky.
- Ak úspešný uchádzač zo závažných dôvodov zmluvu o dielo na predmet obstarávania neuzatvorí, alebo nedodrží podmienky
vyhláseného verejného obstarávania, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý sa
umiestnil v elektronickom vyhodnotení ponúk za úspešným uchádzačom (resp s druhým v poradí) - Výsledok z výzvy na predloženie
ponuky (prieskumu trhu) nezakladá povinnosť verejnému obstarávateľovi uzatvoriť zmluvu o dielo - Požadovaná lehota
dodania/trvanie zmluvy: 3 týždne odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Návrh Zmluvy o dielo tvorí prílohu č.3 k VO „Zmluva o
dielo“. - Iné skutočnosti : Harmonogram postupu prác bude nutné konzultovať a odsúhlasiť so zodpovedným pracovníkom verejného
obstarávateľa. Realizácia prác je po dohode s verejným obstarávateľom možná neobmedzene od pondelka do nedele v čase
7:00-20:00 hod.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 15 020 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
ERPOS, spol. s r.o.
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Paula Petrušová
paula.petrusova@erpos.sk
MIPE Invest, s.r.o.
P. O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín
Peter Bugáň
rozpocty@mipeinvest.sk

R.I.K. s. r. o.
Horné Rakovce 1376/5, 039 01 Turčianske Teplice
Renata Klucikova
renat@stonline.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
B & B spol. s r.o.
Korňa 889, 023 21 Korňa
bab@bab.sk
Cenová ponuka: 16 637,94 € bez DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Počet bodov : 82,9430
ERPOS, spol. s r.o.
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Paula Petrušová
paula.petrusova@erpos.sk
Cenová ponuka: 16 511,11 € bez DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Počet bodov : 83,5801
MIPE Invest, s.r.o.
P. O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín
Peter Bugáň
rozpocty@mipeinvest.sk
Cenová ponuka: 13 800 € bez DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Počet bodov : 100

8. Úspešný uchádzač
Na základe kritéria najnižšia cena za predmet zákazky bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač.
MIPE Invest, s.r.o.
P. O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín
Peter Bugáň
rozpocty@mipeinvest.sk
Cenová ponuka: 13 800 € bez DPH za celý predmet zákazky
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1: MIPE Invest, s.r.o.
2: ERPOS, spol. s r.o.
3: B & B spol. s r.o.

9. Zamestnanci verejného obstarávateľa a/alebo zamestnanci OvZP posudzujúci ponuky
Magdaléna Hajtmanková , Zuzana Klapitová , Jana Zrníková

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Magdaléna Hajtmanková, 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, Zuzana Klapitová, 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, Jana Zrníková, 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 Hajtmanková,
Žilinský samosprávny kraj
041/5005530
Zuzana Klapitová,
Žilinský samosprávny kraj
041/5005530
Jana Zrníková,
Žilinský samosprávny kraj
041/5005530

