Mesto SABINOV

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

ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA A VYHODNOTENIA PONÚK
UCHÁDZAČOV
zo dňa 16.1.2018 o 13:00 hod

Predmet zákazky:
„Rekonštrukcia MsKS – VZDUCHOTECHNIKA – vetranie estrádnej sály a
priestoru javiska“.
Predmetom zákazky sú stavebné práce na dodávke a montáži VZDUCHOTECHNIKY a s tým súvisiacimi stavebnými úpravami, v rámci stavby Rekonštrukcie Mestského kultúrneho strediska v
Sabinove. Cieľom výstavby vzduchotechnických zariadení je zabezpečiť požadovanú kvalitu vnútorného prostredia v budove – konkrétne sa jedná vetranie estrádnej sály a priestoru javiska. Na
vetranie priestoru estrádnej sály je navrhnutá vetracia jednotka s rekuperáciou tepla DUPLEX
6500 Multi Eco. Potrebné teplo a chlad pre jednotku DUPLEX zabezpečí kondenzačná jednotka
ERQ 200AW1 spolu s komunikačným adaptérom EKEQFCBA. Na občasné prevetranie priestoru
javiska sú navrhnuté dva axiálne ventilátory AW 450 EC sileo osadené v obvodovej stene vysokej
časti javiska. Presný obsah a rozsah prác je určený projektovou dokumentáciou a výkazom výmer.

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.

Predpokladaná hodnota: 44 500 € bez DPH
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 29.12.2017
nasledovných uchádzačov na predloženie cenovej ponuky:
P.č.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

e-mail

1.

ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o., Lubina 2, 040 12 Košice

sekretariat@abcklimake.sk

2.

PETERMAN KLIMA s.r.o., Kúpeľná 3, 083 01 Prešov

office@petermanklima.sk

3.

GMT projekt, spol. s r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov

sekretariat@gmtprojekt.sk
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a zároveň výzvu na predloženie cenovej ponuky zverejnil na webovej stránke mesta Sabinov.

Na základe výzvy zverejnenej na webovej stránke mesta Sabinov si súťažné podklady vyžiadali nasledovný uchádzači:
P.č.
4.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:
PROVECTUS s.r.o., Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov

brezina@provectus.sk

V stanovenej lehote do 12.1.2018 do 15,00 h. predložili ponuky nasledovný uchádzači:
P.č.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

1.

GMT projekt, spol. s r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov

2.

REALSTAV-AM s.r.o., Stavebná 45, 075 01 Trebišov

3.

PETERMAN KLIMA s.r.o., Kúpeľná 3, 083 01 Prešov

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti bolo nevyhnutné predložiť doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce.
P.č.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

Splnil/ nesplnil:

1.

GMT projekt, spol. s r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov

splnil

2.

REALSTAV-AM s.r.o., Stavebná 45, 075 01 Trebišov

splnil

3.

PETERMAN KLIMA s.r.o., Kúpeľná 3, 083 01 Prešov

splnil

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

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

Cena (€)
bez DPH:

Cena (€)
s DPH

1.

PETERMAN KLIMA s.r.o., Kúpeľná 3, 083 01 Prešov

35854,62

43025,54

2.

REALSTAV-AM s.r.o., Stavebná 45, 075 01 Trebišov

39716,23

47659,48

3.

GMT projekt, spol. s r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov

43221,51

51865,82

Z uvedeného vyplýva, že uchádzač PETERMAN KLIMA s.r.o., Kúpeľná 3, 083 01 Prešov
splnil podmienky verejného obstarávateľa a ponúkol najnižšiu cenu. Komisia na otváranie
a vyhodnotenie ponúk odporúča s menovaným uchádzačom uzatvoriť zmluvu o dielo na predmet
zákazky. Uzatvorená zmluva o dielo nesmie byť v rozpore s predloženou cenovou ponukou.

V Sabinove, 16.1.2018

Podpisy osôb poverených na otváranie a vyhodnocovanie ponúk:
Jozef Kropiľák

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

Ing. Peter Tuleja

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

Ing. Marek Greš

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

Súhlasí:

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

