Kysucké múzeum v Čadci, Moyzesova 50,022 01 Čadca , Čadca, IČO: 36145076

Č.s.:

/2020

Čadca 30.11.2020

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Drevený šindeľ (červený smrek) - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Kysucké múzeum v Čadci

Ulica:

Moyzesova 50,022 01 Čadca , Čadca

IČO:

36145076

Kontaktná osoba:

Michaela Perďochová

E-mail:

perdochova@kysuckemuzeum.sk

Tel.:

041/4321386

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom je dodanie materiálu opravu striech objektov ľudovej architektúry - drevený šindeľ zo smrekové dreva z červeného
smreku (smrekovec opadavý).
Termín dodania v prípade uzatvorenia zmluvy najskôr - 4.12.2020 a najneskôr do 15.12.2020.
Doba realizácie zahŕňa aj čas potrebný na odovzdávacie a preberacie konanie, a s tým súvisiacu prípravu všetkých náležitostí.
Zákazka sa môže začať realizovať bezprostredne po ukončení súťaže a podpise zmluvy s úspešným uchádzačom.
V prípade akýchkoľvek nejasností v súvislosti s podmienkami uzatvorenia zmluvy na časť 1 alebo časť 2 predmetu zákazky sa môže
uchádzač obrátiť na verejného obstarávateľa telefonicky na č. 0905/544 014 v pracovných dňoch od 8,00 do 14,30 hod alebo
prostredníctvom modulu na vysvetlenie v rámci systému www.ezakazky.sk.
Typ zákazky: Tovary
CPV:

44112510-6 Šindle

3. Podmienky účasti
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) a f) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní Z. z.:
e) - že je oprávnený je dodávať tovar, ktorý je predmetom zákazky.
f) - že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Tieto skutočnosti uchádzač preukazuje dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f). Verejný obstarávateľ si skutočnosti k splneniu
podmienok účasti vie overiť z verejne dostupných zdrojov.
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.

4. Požiadavky na predmet zákazky
Špecifikácia zákazky: V zákazke ide o dodanie nového tovaru, nevystavovaného tovaru, nepoužívaného tovaru vrátane dopravy do
MKD vo Vychylovke.
Verejný obstarávateľ bezpodmienečne požaduje dodanie ručne štiepaného šindľa, ktorý je opracovaný ručne strúhaním. V žiadnom
prípade sa nesmie použiť strojne rezaný, pílený a hobľovaný šindeľ. Materiál na 1m2 / 28 ks (prekrytie 10 cm) šindeľ rozmer dĺžka/

šírka / hrúbka: 500 mm x100 mm x27 mm množstvo - celkom 485 m2 / tj cca 13.580 ks rozdelením na časti 1 a 2: časť 1 - 100 m2
časť 2 - 385 m2 Vzhľadom na predĺženie životnosti nového štiepaného šindľa žiada verejný obstarávateľ dodanie nového šindľa
vyrobeného zo smrekovca opadavého (červený smrek), pričom šindeľ musí byť tlakovo impregnovaný prostriedkami proti biologickým
škodcom a drevokazným hubám a ošetrený dvojnásobným povrchovým náterom (resp. impregnovaný napustením). Je možná
kombinácia cenovej ponuky s iného rozmeru šindľa inej príbuznej veľkosti (+- 10 cm) za predpokladu, že dodávateľ predloží vo svojej
ponuke dohromady dodanie cca 100 + 385 m2, rozmer však musí byť jednotný pre celý predmet zákazky (alebo jej časť) aby sa
nestalo, že bude dodaný v rôznych veľkostiach a nepoužiteľný na väčšiu plochu strechy pre rôznorodosť veľkostí.
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 dopravu a vykládku šindľov.
Cenová ponuka uchádzača musí obsahovať identifikačné údaje. Uchádzač uvedie ponukovú cenu ako cenu v EUR s DPH! Ak uchádzač
nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne navýšenie cien z
dôvodu nedostatočného preštudovania podmienok uvedených vo výzve pri tvrdeniach, že navrhované ceny boli vyjadrené v EUR bez
DPH. V prípade, ak uchádzač ku dňu uzavretia zmluvy nie je platiteľ DPH, avšak po jej podpise sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie
ceny o hodnotu DPH, t. j. predložená kontraktačná cena je konečná a nemenná. Cenové ponuky budú vyhodnocované v zmysle
uvedeného kritéria a to spôsobom stanovenia poradia jednotlivých ponúk podľa výšky navrhnutej ceny od najnižšej ceny po najvyššiu.
Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na prvom mieste.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 13 746.67 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
ERPOS, spol. s r.o.
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Paula Petrušová
paula.petrusova@erpos.sk
Martin Šesták
Šebešťanová 177, 01704 Považská Bystrica
Martin Šesták
sestak.mail@gmail.com
ROD - HAR s.r.o.
12, 086 22 Hervartov
Jozef Harčar
sindle@harcar.sk
Štefan Grech
34, 05993 Bušovce
Štefan Grech
atr.stevogrech@gmail.com
Štefan Grech
34, 05993 Bušovce
Štefan Grech
info@tatranskysindel.sk
VECTOR - COMPANY, s.r.o.
Nová 5, 977 01 Brezno
Miroslav Berčík
info@vector-sindle.sk
VINSLI s.r.o.
Do parku 448/8, 010 03 Žilina
Tomas Trnovec
Vinslisk@gmail.com

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
drevený šindeľ - 100 m2
Štefan Grech
34, 05993 Bušovce
Štefan Grech
info@tatranskysindel.sk
Cenová ponuka: 3 552 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

drevený šindeľ - 385 m2
8. Úspešný uchádzač
drevený šindeľ - 100 m2
Na základe kritéria najnižšia cena za predmet zákazky bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač.
Štefan Grech
34, 05993 Bušovce
Štefan Grech
info@tatranskysindel.sk
Cenová ponuka: 3 552 € s DPH za celý predmet zákazky

drevený šindeľ - 385 m2
ponuku nepredložil žiaden uchádzač

Úspešný uchádzač - drevený šindeľ - 100 m2
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1: Štefan Grech

09. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Michaela Perďochová, 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.

Michaela Perďochová
041/4321386
Kysucké múzeum v Čadci, ekonóm

Ja, Margita Koudelková, 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.
Margita Koudelková
041/4321386
Kysucké múzeum v Čadci, účtovník

