Mesto SABINOV

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

ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA A VYHODNOTENIA PONÚK
UCHÁDZAČOV
zo dňa 16.7.2018 o 11.00 hod

Názov zákazky:

„ Tartanová dráha - ZŠ Komenského“
Predmet zákazky: Predmetom zákazky je rekonštrukcia pôvodnej bežeckej dráhy v areály ZŠ na
Ul. Komenského v Sabinove. Súčasný povrch bežeckej dráhy je vytvorený zo škváry. Tú je potrebné odstrániť do hĺbky 100 mm. Stavebné práce pozostávajú z vybudovania drenážneho odvodňovacieho systému, založenia nových obrubníkov a uloženia nového umelého bežeckého povrchu
– TARTAN v hrúbkach a špecifikácii podľa výkazu výmer. Nový povrch bežeckej dráhy sa vyspáduje podľa výkresovej dokumentácie. Na umelý povrch sa namaľujú čiary bežeckých dráh
podľa výkresovej dokumentácie. Presný obsah a rozsah prác je zrejmý z projektovej dokumentácie
stavby a výkazu výmer.
Predpokladaná hodnota: 106 000 € 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 dňa 6.7.2018 nasledovných uchádzačov na predloženie cenovej ponuky:
P.č.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

1.

SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o., Drieňová 14, 821 01 Bratislava

2.

MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

3.

M Cup s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava
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Výzva na predloženie cenovej ponuky bola zároveň zverejnená aj na webovej stránke mesta
Sabinov/ verejné obstarávanie/ zákazky s nízkou hodnotou.
Na základe výzvy zverejnenej na webovej stránke mesta Sabinov si súťažné podklady (projektovú
dokumentáciu, výkaz výmer a návrh zmluvy o dielo) vyžiadal nasledovný uchádzač:
P.č.
4.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:
KPN REAL s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava

V stanovenej lehote do 13.7.2018 do 15.00 hod predložili ponuky nasledovný uchádzači:
P.č.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

1.

KPN REAL s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava

2.

MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

3.

M Cup s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava

Otváranie ponúk sa konalo dňa 16.7.2018 o 11.00 hod, v zasadačke MsÚ.

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Na splnenie podmienok účasti je zo strany uchádzača nevyhnutné:
predložiť doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce,

1.

2.
kladnými referenciami dokladovať, že v období predchádzajúcich troch rokov úspešne zrealizoval minimálne tri zákazky podobného charakteru,
3.
ako súčasť svojej ponuky predložiť podpísaný návrh zmluvy o dielo, ktorej koncept je súčasťou tejto výzvy. Návrh zmluvy o dielo uchádzača musí zachovať všetky podmienky a stanovenú štruktúru. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s výzvou na predloženie cenovej ponuky, so
súťažnými podkladmi, ako aj s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
P.č.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

Splnil/ nesplnil:

1.

KPN REAL s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava

splnil

2.

MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

splnil

3.

M Cup s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava

splnil

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.

MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

74997,47

89996,96

2.

KPN REAL s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava

81446,98

97936,38

3.

M Cup s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava

90415,14

108498,17

Z uvedeného vyplýva, že uchádzač MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany 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, 16.7.2018

Podpisy členov komisie poverených na otváranie a vyhodnocovanie ponúk:

Ing. Michal Repaský

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

Jozef Kropiĺák

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

Ing. Marek Greš

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

Súhlasí:

......................................................
Ing. Peter Molčan, primátor mesta

