Mesto SABINOV

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

ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA A VYHODNOTENIA PONÚK
pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Sabinov, Mestský úrad Sídlo:
Námestie slobody 57, Sabinov
IČO: 00327735
Kontaktná osoba: Ing. Marek Greš
e-mail: marek.gres@sabinov.sk
tel. č.: 051/4880 432
2. Názov predmetu zákazky:

„Výmena asfaltového krytu chodníkov – Ul. Bernolákova, Ul. Murgašova“
3. Druh zákazky: stavebné práce
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom zákazky je čiastočná rekonštrukcia chodníkov v meste Sabinov, pozostávajúca z: odstránenia podkladu asfaltového (liaty asfalt), ručného očistenia povrchu zametaním, odvozom sutiny a vybúraných hmôt a ich uloženia na skládku, vyrovnania povrchu asfaltovým betónom, postrekom asfaltovým spojovacím, pokládky asfaltového betónu AC 8 O z nemodifik. asfaltu tr. II, hrúbky po zhutnení 50 mm. Pokládka asfalt betónu musí byť realizovaná výhradne strojovo – malým finišérom. Presný
rozsah a obsah prác je špecifikovaný výkazom výmer. Projektová dokumentácia na predmet zákazky
nie je spracovaná. V prípade nevyhnutnej potreby si uchádzač na vlastné náklady spracuje projekt dočasného dopravného značenia počas výstavby, odsúhlasí ho na KDI v Prešove, požiada príslušný cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, uzávierku miestnej komunikácie a určenie dočasného dopravného značenia.
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 35 510,53 € bez DPH
6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR s DPH, ak uchádzač nie je platca DPH uvedie
to vo svojej ponuke.
7. Výzva na predloženie cenovej ponuky: Mesto Sabinov, mestský úrad ako verejný obstarávateľ podľa
§ 7 ZVO, v súlade s § 117 ZVO vyzval dňa 27.4.2021 prostredníctvom elektronickej pošty nasledovných uchádzačov na predloženie cenovej ponuky:
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8.
P.č.
1.
2.
3.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o., Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov
CBR s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov

e-mail:
drevenak@cmr.sk
sverhar@dsbj.sk
runcak@cbr.sk

Výzva na predloženie cenovej ponuky bola zároveň 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 nevyžiadali žiadny ďalší uchádzači.

9. Predložené cenové ponuky: V stanovenej lehote do 4.5.2021 do 15.00 hod. predložili ponuky nasledovný uchádzači:
P.č.
Obchodné meno a sídlo uchádzača:
1. C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
2. Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o., Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov
3. CBR s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov
10. Otváranie cenových ponúk: otváranie ponúk sa konalo dňa 6.5.2021 v budove MsÚ Sabinov.
11. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté.
Uchádzač preukazuje dané podmienky týmito dokladmi:
1. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce. Uchádzač predloží fotokópiu aktuálneho dokladu o
oprávnení uskutočňovať požadované práce.
2. Uchádzač je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní, nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
3. Uchádzač je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je v konflikte záujmov podľa §23 zákona o
verejnom obstarávaní, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.
Poznámka:
1. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov doklady podľa bodu 1. a 2. nepredkladá, v ponuke uvedie iba svoje IČO.
2. Ak uchádzač podniká na základe zápisu v obchodnom alebo živnostenskom registri SR doklady podľa bodu 1. nepredkladá, verejný obstarávateľ ich overí cez portál OverSi.gov.sk, v ponuke uvedie iba
svoje IČO.
P.č.
1.
2.
3.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o., Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov
CBR s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov

Splnil/ nesplnil:
splnil
splnil
splnil

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

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

1.
2.

CBR s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o., Priemyselná 3767, 085 01
Bardejov

3.

Cena v €
bez DPH:
24 996,82
33 286,08

Cena v €
s DPH
29 996,18
39 943,30

34 548,20

41 457,84

Z uvedeného vyplýva, že uchádzač CBR s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov 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, 6.5.2021
Podpisy členov komisie poverených na otváranie a vyhodnocovanie ponúk:

3. Ing. Marek Greš

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

4. Ing. Stanislav Ondirko

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

3. Ing. Mária Rohalová

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

Súhlasí:

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

