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
Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča
2. Predmet a druh zákazky
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác: „ Rozšírenie

Základnej umeleckej školy, NMP 48, Levoča“

učebných priestorov v podkroví

3. Spôsob vykonania prieskumu
Prieskum bol vykonaný prostredníctvom zaslania Výzvy na predloženie ponuky 3 vybratým
záujemcom, zároveň bola výzva vrátane príloh zverejnená na webovom sídle verejného
obstarávateľa. V lehote na predkladania ponúk, t.j. do 13.07.2017 do 15.00 hod., predložili
ponuku 2 uchádzači.

Č.

Obchodné m eno
dodávateľ a:

Sídlo dodávateľ a:

Dátum
doručenia
ponuky, čas:

1.

GAMA – stavebná firma,
s.r.o.
Stavebná prevádzkareň,
s.r.o.

Kukučínová 4, 054 01 Levoča

osobne
13.07.2017,
osobne
13.07.2017

2.

Probstnerova 9, 054 01 Levoča

4. Splnenie podmienok účasti

P odm ienka účasti:

Uchádzač č. 1

Uchádzač č. 2

splnil

splnil

splnil

splnil

splnil

*splnil

splnil

splnil

splnil

splnil

Doklad o oprávnení realizovať stavebné práce (podľa bodu 10
Výzvy) – fotokópia.
Doklad o odbornej kvalifikácii osoby zodpovednej za riadenie
prác (podľa bodu 10 Výzvy) – fotokópia, opečiatkovaná,
podpísaná.

1 referenciu na rovnakú / obdobnú stavbu za predchádzajúcich 5
rokov (za predchádzajúcich päť rokov sa na účely tejto zákazky
považuje päť rokov predchádzajúce dňu, ktorý je posledným
dňom lehoty na predkladanie ponúk) s nákladom minimálne 60
000,00 eur bez DPH s potvrdením obstarávateľa/odberateľa o
uspokojivom vykonaní prác.
Čestné vyhlásenie o subdodávkach.
Čestného prehlásenia o počte zamestnancov a počte riadiacich
zamestnancov v pracovnom pomere.

Legenda: *splnil – splnil na základe doplnenia predloženej ponuky
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Komisia na vyhodnotenie ponúk zistila pri kontrole splnenia podmienok účasti nasledovné nedostatky:
Uchádzač č. 2 - Stavebná prevádzkareň, s.r.o., Probstnerova 9, 054 01 Levoča predložil referenciu,
ktorá nespĺňala požiadavky v zmysle podmienok účasti uvedených vo Výzve.
Uchádzač č. 2 bol vyzvaný listom IČ,ÚP a ŽP, SÚ 23272/3571/2017/Kk, doručeným uchádzačovi dňa
17.07.2017, aby odstránil vyššie uvedené nedostatky vo forme vysvetlenia/ doplnenia predloženej
ponuky.
Uchádzač č. 2 doručil doplnenie svojich ponúk dňa 21.07.2017, t.j. v stanovenej lehote. Komisia na
vyhodnotenie ponúk akceptovala doplnenie predloženej ponuky.
5. Splnenie podmienok a požiadaviek uvedených vo Výzve na predloženie ponuky

P odm ienka/ požiadavka

Uchádzač

Titulný list ponuky s identifikačnými údajmi uchádzača
Obsah ponuky
Vyhlásenie uchádzača (príloha č . 6 k Výzve)
Zmluva o dielo – doplnená o identifikačné údaje
zhotoviteľa, zmluvnú cenu (príloha č. 2 k výzve) a
podpísaná oprávnenou osobou! (vyplniť žlté polia!)
Návrh na plnenie kritéria (príloha č. 4 k Výzve),
vrátane oceneného zadania s výkazom výmer (príloha
č. 3 k Výzve)

č. 1

Uchádzač č. 2

splnil

splnil

splnil

splnil

splnil

splnil

splnil

splnil

splnil
*splnil

splnil
*splnil

Legenda: *splnil – splnil na základe doplnenia predloženej ponuky
Komisia na vyhodnotenie ponúk zistila pri kontrole oceneného zadania s výkazom výmer (príloha č. 3
k Výzve) nasledovné nedostatky:
Uchádzač č. 1 - GAMA – stavebná firma, s.r.o., Kukučínová 4, 054 01 Levoča nepredložil kompletnú
prílohu č. 3.2 k Výzve - časť ÚVK (predložený bol len krycí list a rekapitulácia rozpočtu prílohy č. 3.2
k Výzve).
Uchádzač č. 2 - Stavebná prevádzkareň, s.r.o., Probstnerova 9, 054 01 Levoča nepredložil kompletnú
prílohu č. 3 k Výzve, chýbali položky prílohy č. 3 - Ostatné práce, P odlahy vlysové a parketové,
Uchádzač č. 1 a uchádzač č. 2 boli vyzvaní listom IČ,ÚP a ŽP, SÚ 23272/3571/2017/Kk, doručeným
uchádzačom dňa 17.07.2017, aby odstránili vyššie uvedené nedostatky vo forme vysvetlenia/
doplnenia predloženej ponuky.
Uchádzač č. 1 a uchádzač č. 2 doručili doplnenie svojich ponúk dňa 21.07.2017, t.j. v stanovenej
lehote. Komisia na vyhodnotenie ponúk akceptovala doplnenie predložených ponúk.
6. Vyhodnotenie ponúk
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.

TEL.: 053/ 451 4001 – klapka 117
FAX: 053/ 451 2246

IČO: 00329321
DIČ: 2020717754

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a. s.
pobočka Levoča
číslo účtu: 1019345046/1111

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

Poradie
uchádzačov

1.

2.

Obchodné meno
uchádzača

Cena bez
DPH v €

Stavebná
prevádzkareň,
s.r.o.
GAMA – stavebná
firma, s.r.o.

Výška DPH
v€

Cena
s DPH/Cena
celkom v €

Navrhovaná
zmluvná cena
v €

67 474,40

13 494,88

80 969,28

80 969,28

67 773,61

13 554,72

81 328,33

81 328,33

7. Úspešný uchádzač
Na základe vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ prijal ponuku uchádzača:
Poradie
uchádzačov

1.

Obchodné meno
uchádzača

Cena bez
DPH v €

Stavebná
prevádzkareň,
s.r.o.

67 474,40

Výška
DPH v €

Cena s DPH
/Cena
celkom v €

13 494,88

80 969,28

Navrhovaná
zmluvná cena
v€

80 969,28

8. Spôsob vzniku záväzku
Na základe zmluvy o dielo a následnej fakturácie.

V Levoči, dňa 24.07.2017

Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk:
Ing. Ivan Fejedelem

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

Ing. Marek Krajňák, PhD.

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

Ing. Lenka Petrášová

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

Miroslav Čurilla

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

Ján Lorko

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

Prílohy k zápisnici:
•

žiadosť o doplnenie / vysvetlenie ponuky zo dňa 17.07.2017 – 2x,

•

doplnenie/ vysvetlenie ponuky doručené dňa 21.07.2017 – 2x.
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