Mesto SABINOV

Mestský úrad Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA A VYHODNOTENIA PONÚK
UCHÁDZAČOV
zo dňa 17.3.2021

Názov zákazky:

„Modernizácia mestskej športovej haly v Sabinove“
Predmet zákazky:
Rekonštrukcia podlahovej konštrukcie (palubovky) spočívajúcej v nevyhnutnej úprave poškodených častí existujúcej palubovky a v preložení existujúcej podlahy novým systémom športovej podlahy o celkovej predpokladanej výške navrhovaného systému maximálne do 50,00 mm.
Doplnenie vybavenia športovej haly o hádzanárske brány, deliaci záves, plnohodnotnú časomieru, bezpečnostný kamerový systém, plnohodnotný ozvučovací systém vrátane napojenia
kamier zabezpečujúcich prenosy zo zápasov.
Komplexná výmena existujúceho pôvodného halového osvetlenia za nové s využitím LED
technológie.
Presné požiadavky na obsah predmetu zákazky je určený podkladom pre výkaz výmer,
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy ako príloha č. 1.
Presné požiadavky na obsah predmetu zákazky týkajúci sa časti osvetlenia je určený opisom predmetu a rozsahu zákazky týkajúci sa časti osvetlenia, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy ako príloha č. 2.
Predpokladaná hodnota: 125 000,- € bez DPH
Postup zadávania zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác podľa
§ 117 zákona o verejnom obstarávaní. Stavebné práce nie sú bežne dostupné na trhu.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH
Výzvy na predloženie cenovej ponuky: Mesto Sabinov, mestský úrad ako verejný obstarávateľ
podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), v súlade s § 117 cit.
zákona vyzval 5. 3. 2021 prostredníctvom elektronickej pošty nasledovných uchádzačov na predloženie cenovej ponuky:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

P.č.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

e-mail:

1.

DAG SLOVAKIA, a. s.

dag@dagslovakia.sk

2.

PESMENPOL spol. s r. o.

obchod@pesmenpol.sk

3.

TEAMSTAV PLUS, spol. s r. o.

info@teamstavplus.sk

Výzva na predloženie cenovej ponuky bola zároveň dňa 5.3.2021 zverejnená aj na webovej
stránke mesta Sabinov (www.sabinov.sk/transparentné mesto/verejné obstarávanie/zákazky
s nízkou hodnotou).
Na základe výzvy zverejnenej na webovej stránke mesta Sabinov si súťažné podklady nevyžiadal žiadny prípadný záujemca.

V stanovenej lehote do 16.3.2021 do 15.30 hod. predložili ponuky nasledovní uchádzači:
P.č.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

1.

DAG SLOVAKIA, a. s.

2.

TEAMSTAV PLUS, spol. s r. o.

3.

PESMENPOL spol. s r. o.

Otváranie ponúk sa konalo 17.3.2021 v malej zasadačke MsÚ.
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov: Uchádzač musí spĺňať podmienky
účasti podľa §32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. a nesmie u neho existovať dôvod na
vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. Ustanovenie §11 tým nie je dotknuté. Ustanovenie §32 ods.1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. bolo preverované na webovom sídle
ÚVO v deň otvárania ponúk.
P. č.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

Splnil/ nesplnil:

1.

DAG SLOVAKIA, a. s.

splnil

2.

TEAMSTAV PLUS, spol. s r. o.

splnil

3.

PESMENPOL spol. s r. o.

splnil
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Vyhodnotenie návrhov na plnenie kritérií z hľadiska najnižšej ceny:
P. č.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

Cena v €
bez DPH:

Cena v €
s DPH

1.

PESMENPOL spol. s r. o.

122 434,18

146 921,02

2.

DAG SLOVAKIA, a. s.

124 98204

149 978,45

3.

TEAMSTAV PLUS, spol. s r. o.

125 955,73

151 146,88

Z uvedeného vyplýva, že uchádzač PESMENPOL spol. s r. o. splnil podmienky účasti, splnil požiadavky na predmet zákazky a predložil najnižšiu cenu. Na základe uvedeného komisia na vyhodnotenie ponúk odporúča verejnému obstarávateľovi uzavrieť zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom.

V Sabinove 17.3.2021
Podpisy členov komisie poverených na otváranie a vyhodnocovanie ponúk:

1.

JUDr. Martin Judičák

....................................................

2.

Mgr. Lukáš Janiga

....................................................

3.

Mgr. Pavol Molnár

....................................................

Súhlasí:

......................................................
Ing. Michal Repaský, primátor mesta
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