MESTO LEVOČA
Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča

Zápisnica o vykonaní prieskumu trhu
na zákazku zadávanú podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1. Verejný obstarávateľ
Názov
Mesto Levoča
Sídlo
Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča
Štatutárny orgán
JUDr. Lýdia Budziňáková, zástupkyňa primátora mesta
IČO
00329321
DIČ
20202717754
2. Predmet
„Prístupová komunikácia k radovým garážam na sídlisku Západ, ulica Greschika
v Levoči“
3. Druh zákazky
Zákazka zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Zákazka na poskytnutie služieb.
Hlavný slovník
45233120-6
45232450-1

Stavebné práce na výstavbe ciest,
Odvodňovacie stavebné práce.

4. Predpokladaná hodnota zákazky
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác s predpokladanou hodnotou 63 947,05 EUR bez DPH
5. Spôsob vykonania prieskumu
Prieskum bol vykonaný prostredníctvom zaslania Výzvy na predloženie cenovej ponuky šiestim
vybraným záujemcom/uchádzačom. V lehote na predkladanie ponúk, t.j. 31.08.2018 do 10:00
hod., predložil ponuku jeden uchádzač. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutočnilo dňa
31.08.2018 o 13.00 hod. Vzhľadom na použitý postup zadávania zákazky bolo otváranie ponúk
neverejné.
P. č.

Obchodné meno dodávateľa

1.

BETON PUMPY SPIŠ, s. r. o.

Sídlo dodávateľa

Michala Hlavačka 30
054 01 Levoča

Dátum doručenia ponuky, čas

osobne,
31.05.2018 o 09:55 hod.

6. Určenie kritéria na vyhodnocovanie ponúk
Ponuky sa vyhodnocovali na základe najnižšej ceny. Ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý
splnil požiadavky verejného obstarávateľa z hľadiska splnenia podmienok účasti na predmet
zákazky a náležitosti ponuky, verejný obstarávateľ vyhodnotil ako úspešnú, tzn. hodnotila sa
navrhovaná zmluvná cena v zmysle bodu 12. Výzvy na predkladanie cenovej ponuky, ktorú bude
verejný obstarávateľ uhrádzať. Cenové ponuky boli vyhodnocované v zmysle uvedeného kritéria
a to spôsobom stanovenia poradia jednotlivých ponúk, podľa výšky navrhnutej ceny, od najnižšej
ceny po najvyššiu. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na 1.
mieste.

TEL.: 053/ 451 2467 kl. 112
FAX: 053/ 451 2246

IČO: 00329321
DIČ: 2020717754

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a. s., pobočka Levoča
IBAN: SK45 1111 0000 0010 1934 5046

7. Splnenie podmienok účasti
Podmienka účasti:

Uchádzač č. 1

doklad o odbornej kvalifikácii osoby zodpovednej za riadenie prác - vedúceho
stavby a zástupcu vedúceho stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení
neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení
neskorších predpisov (vyžaduje sa predložiť fotokópiu dokladu, ktorá bude opatrená
originálom pečiatky držiteľa a vlastnoručným podpisom!).

splnil

doklad o oprávnení realizovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky
(postačuje fotokópia dokladu),

splnil

1 referenciu na rovnakú resp. obdobnú stavbu za predchádzajúcich 3 roky (za
predchádzajúce 3 roky sa na účely tejto zákazky považuje 3 roky predchádzajúce
dňu, ktorý je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk) s nákladmi
minimálne vo výške 65 000,-EUR bez DPH s potvrdením
obstarávateľa/odberateľa o uspokojivom vykonaní prác. Pod pojmom
rovnaká/obdobná stavba sa rozumie: stavebné práce na cestných stavbách
a chodníkoch

splnil

predloženie čestného vyhlásenia o subdodávkach, uchádzač uvedie časť predmetu
plnenia zákazky, ktorú plánuje zabezpečiť formou subdodávky. V tomto prípade
uchádzač uvedie: názov subjektu (vrátane identifikačných údajov), predmet plnenia,
percentuálny podiel predmetu zákazky (príloha č. 6 k Výzve)

splnil

8. Splnenie podmienok a požiadaviek uvedených vo Výzve na predloženie ponuky
Uchádzač č. 1

Podmienka/ požiadavka
Titulný list ponuky s identifikačnými údajmi uchádzača

splnil

Obsah ponuky

splnil

Vyhlásenie uchádzača (príloha č . 5 k Výzve)

splnil

Doklady o splnení podmienok účasti – podľa bodu 11 Výzvy

splnil

Zmluva o dielo (príloha č. 2 k Výzve)

splnil

Návrh na plnenie kritéria (príloha č. 4 k Výzve)

splnil

Čestné vyhlásenie o subdodávkach (príloha č. 6 k Výzve)

splnil

Čestné vyhlásenie o vedľajších rozpočtových nákladoch stavby (príloha č. 7
k Výzve)

splnil

9. Vyhodnotenie ponúk

Poradie
uchádzačov

Vyhodnotenie ponúk podľa kritéria – najnižšia cena. Vyhodnotenie ponúk bolo vykonané vo vzťahu
k ponukám, ktoré splnili podmienky účasti a podmienky a požiadavky uvedené vo Výzve.

1.

Obchodné meno uchádzača
BETON PUMPY SPIŠ, s. r. o.

Cena bez
DPH v
EUR

Výška DPH
v EUR

Cena
s DPH/Cen
a celkom v
EUR

Navrhovaná
zmluvná cena
v EUR

69 764,56

13 952,91

83 717,47

83 717,47

Odôvodnenie nezrušenia predmetného verejného obstarávania, napriek tomu, že bola predložená iba jedna
ponuka: Verejný obstarávať stanovil vo Výzve na predkladanie ponúk podmienky účasti v najnižšej možnej
miere s prihliadnutím na nevyhnutnosť zabezpečenia primeranej technickej spôsobilosti uchádzača. Výzva na
predkladanie cenovej ponuky spolu s prílohami bola rozposlaná šiestim vybraným uchádzačom a rovnako bola
zverejnená aj na webom sídle mesta Levoča. Uvedeným opatrením verejný obstarávateľ sledoval vytvorenie
čo najlepších podmienok pre čestnú hospodársku súťaž a získanie čo najväčšieho počtu uchádzačov.
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10. Úspešný uchádzač

Poradie
uchádzačov

Na základe vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ prijal ponuku uchádzača:

1.

Obchodné meno uchádzača

BETON PUMPY SPIŠ, s. r. o.

Cena bez
DPH v EUR

Výška DPH
v EUR

69 764,56

13 952,91

11. Spôsob vzniku záväzku
Na základe zmluvy o dielo a následnej fakturácie.
V Levoči, dňa 20.09.2018
Členovia komisie:
Ing. Barbora Javorská

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

Ing. Jozef Stanko

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

Miroslav Jablonovský

...................................
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Cena
s DPH /
Cena
celkom v
EUR
83 717,47

Navrhovaná
zmluvná cena
v EUR
83 717,47

