Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia, Jelšavská 404,026
01 , Dolný Kubín - Kňažia, IČO: 00891479

Č.s.:

/2020

Dolný Kubín - Kňažia
16.11.2020

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Stavebné úpravy chodby II NP v budove školského internátu a časti schodiska - zápis z
vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia

Ulica:

Jelšavská 404,026 01 , Dolný Kubín - Kňažia

IČO:

00891479

Kontaktná osoba:

Marcela Gallová

E-mail:

marcela.gallova@vuczilina.sk

Tel.:

0905754237

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je:
- úprava podkladu podlahy
- lepenie novej PVC na chodbe a schodisku
- odstránenie zárubne a vchodových dverí do chodby a osadenie novej zárubne a dverí
- omaľovanie stien a stropu
- demontáž a úprava el. inšt. osvetlenia chodby
- montáž el. inšt. a stropných senzorov osvetlenia
- odvoz a likvidácia sutín
Odstránenie pôvodnej PVC vykonajú naši zamestnanci.

- Doplňujúce informácie:
Od dodávateľa budeme požadovať odvoz odpadu. Dodávateľ strhne staré dlaždičky okolo schodov.
Otvor na dvere so zárubňou je približne 1,8 x 2,4 m.

Rozmery chodieb: 36,1 x 1,8 m, 5,5 x 3,6 m
2 x odpočívadlo 1,4 x 3,0 m
Šírka schodov 1,5 m (22 + 20 schodov), schodisko 1 NP – 3 NP
Vyplnenú ponuku Výkaz výmer prosíme priložiť oskenovanú s pečiatkou a podpisom štatutára

Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe Výkaz výmer prác, do ktorého budú uchádzači vpisovať svoju cenovú ponuku.
V cene budú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa na obstarávané práce, ktoré sú s realizáciou zákazky spojené. Celková cena všetkých

položiek zadania v rámci súťažných podkladov od verejného obstarávateľa, vrátane všetkých nákladov uchádzača na zariadenie
staveniska, na prípadné vytýčenie IS, bezpečnostné opatrenia počas realizácie prác, vrátane dopravy materiálu a pracovníkov na
miesto plnenia.

S víťazným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo na realizáciu predmetu zákazky podľa predloženej ponuky.

Termín vykonania prác: do 15.12.2020
Práce budú vykonávané na základe harmonogramu podľa dohody s verejným obstarávateľom.
Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

44112230-9 Linoleum
45000000-7 Stavebné práce
45310000-3 Elektroinštalačné práce
45442100-8 Maliarske a natieračské práce

3. Podmienky účasti
3.1 Osobné postavenie: a) V procese verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa
osobného postavenia uvedenú v ustanovení § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, tzn. je oprávnený plniť predmet
zákazky, t.j. dodávať tovar/poskytovať služby/vykonávať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky a podmienku účasti týkajúcu
sa osobného postavenia uvedenú v ustanovení § 32 ods. 1 písm. f)zákona o verejnom obstarávaní, tzn. nemá uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu . b)
Uchádzač nemusí pri predložení ponuky preukazovať splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní predložením výpisu z príslušného obchodného registra, živnostenského registra alebo výpisom zo Zoznamu hospodárskych
subjektov, príp. iným potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. c) Verejný obstarávateľ si doklady na splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm.
e) zákona o verejnom obstarávaní overí na verejne prístupnom portáli príslušného registra (OR SR, ŽR SR) alebo v Zozname
hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie. d) Uchádzač predloží doklad na splnenie podmienky účasti podľa §
32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní iba v prípade, že je z iného členského štátu, príp. uvedie verejnému obstarávateľovi
v ponuke informáciu, kde sa táto podmienka účasti dá overiť. e) Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo
verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto
registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.

4. Požiadavky na predmet zákazky
Požiadavky na predmet zákazky sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky a v návrhu Zmluvy o dielo, s ktorej
obsahom sa je každý uchádzač povinný dôkladne oboznámiť. V záujme každého uchádzača/zhotoviteľa zákazky je vykonať si
obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky, aby sa oboznámili s miestom a predmetom realizácie zákazky a získali bližšie informácie
od objednávateľa (zadávateľa zákazky), ktoré budú potrebovať pri príprave a spracovaní cenovej ponuky. Obhliadka miesta zákazky
sa uskutoční najneskôr do 06. 11. 2020, na obhliadke je potrebné sa dohodnúť na t. č. 0905 754237 Marcela Gallová, vedúca
ekonómka. Na obhliadku poprosíme prísť zamestnanca len s negatívnym testom na COVID-19, s dátumom 31.10.2020 alebo
01.11.2020. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky, s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša
výhradne uchádzač, bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 12 101.48 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
EL-PAV s. r. o.
Námestie SNP 48/30, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
Roman Pavlusík
pavlusik@el-pav.sk

ERPOS, spol. s r.o.
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Paula Petrušová
paula.petrusova@erpos.sk
František Záhora
Družstevná 103/36, 02601 Bziny
František Záhora
ferozahora@gmail.com
KALORIM s.r.o.
759, 023 41 Nesluša
Michal Skokan
michal.skokan@kalorim.sk
LŠ STAVBY PLUS s.r.o.
Chočská 1529/9-20, 02601 Dolný Kubín
Ľubomír Škrabák
lubomirskrabak@gmail.com
Lu - Vas, s. r. o.
259, 013 11 Lietavská Svinná
luvas.sk@gmail.com
R.I.K. PLUS s.r.o.
Slnečná 103/2, 039 01 Turčianske Teplice
Renáta Klúčiková
klucikovarenata@gmail.com
R.I.K. s. r. o.
Horné Rakovce 1376/5, 039 01 Turčianske Teplice
Renata Klucikova
renat@stonline.sk
Slovak Edu Team-SET ,s.r.o.
Gaštanová 511/3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Stefan Gyuran
stefangyuran@zoznam.sk
STAVBY 99 s.r.o.
Severná 19, 974 01 Banská Bystrica
Dominik Slamka
asistentka@studio-s.sk
Stavebná mechanizácia, s.r.o.
Bytčianska 123, 010 03 Žilina
Ivana Devečková
priprava@stavmech.sk
STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo
Silvester Habiňák
obstaravanie@stavebnypodnik.sk
TLM INVESTMENT s. r. o.
Zadunajská 6/A, 851 01 Bratislava
Ľuboš Hlavatík
tlminvestment@tlminvestment.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
ERPOS, spol. s r.o.
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Paula Petrušová
paula.petrusova@erpos.sk
Cenová ponuka: 15 777,25 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
LŠ STAVBY PLUS s.r.o.
Chočská 1529/9-20, 02601 Dolný Kubín
Ľubomír Škrabák
lubomirskrabak@gmail.com
Cenová ponuka: 12 345 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
R.I.K. PLUS s.r.o.
Slnečná 103/2, 039 01 Turčianske Teplice
Renáta Klúčiková
klucikovarenata@gmail.com
Cenová ponuka: 11 656,6 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Stavebná mechanizácia, s.r.o.
Bytčianska 123, 010 03 Žilina
Ivana Devečková
priprava@stavmech.sk
Cenová ponuka: 14 512,37 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo
Silvester Habiňák
obstaravanie@stavebnypodnik.sk
Cenová ponuka: 14 250 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
TLM INVESTMENT s. r. o.
Zadunajská 6/A, 851 01 Bratislava
Ľuboš Hlavatík
tlminvestment@tlminvestment.sk
Cenová ponuka: 10 950,36 € 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.
TLM INVESTMENT s. r. o.
Zadunajská 6/A, 851 01 Bratislava
Ľuboš Hlavatík
tlminvestment@tlminvestment.sk

Cenová ponuka: 10 950.36 € s DPH za celý predmet zákazky
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1: TLM INVESTMENT s. r. o.
2: R.I.K. PLUS s.r.o.
3: LŠ STAVBY PLUS s.r.o.
4: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
5: Stavebná mechanizácia, s.r.o.
6: ERPOS, spol. s r.o.

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Marcela Gallová, 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.

Marcela Gallová
0905754237
Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia, vedúca ekonómka

