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
Sídlo
Štatutárny orgán
IČO
DIČ

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča
JUDr. Lýdia Budziňáková, zástupkyňa primátora mesta
00329321
20202717754

2. Predmet
„Kostol sv. Jakuba v Levoči – realizácia návrhu interiéru vstupnej haly prízemia veže kostola
a čiastočná rekonštrukcia a rozšírenie existujúcej elektroinštalácie pre plánované technické
vybavenie interiéru vstupnej haly prízemia veže Baziliky sv. Jakuba 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 realizáciu stavebných prác.
Hlavný slovník:
45212314-0
45212361-4
39200000-4
45310000-3

Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov
Stavebné práce na kostoloch
Zariadenie interiéru
Elektroinštalačné práce

4. Predpokladaná hodnota zákazky
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác s predpokladanou hodnotou: 41 000,00 EUR (bez
DPH)

5. Spôsob vykonania prieskumu
Prieskum bol vykonaný prostredníctvom zaslania Výzvy na predloženie cenovej ponuky piatim
vybraným potenciálnym záujemcom. Výzva na predloženie cenovej ponuky spolu s prílohami bola
zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa www.levoca.sk (http://www.levoca.sk/verejneobstaravanie.phtml?id5=12898) a tiež na internetovej stránke www.partnerskadohoda.gov.sk
(http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zverejnovanie-zakaziek-nad-15-000-eur-pre-stavebneprace/?page=2). V lehote na predkladanie ponúk, t.j. do 16.07.2018 do 10:00 hod., predložili ponuku
dvaja uchádzači. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutočnilo dňa 16.07.2018 o 13.00 hod.
Vzhľadom na použitý postup zadávania zákazky bolo otváranie ponúk neverejné.
P. č.

Obchodné meno dodávateľa

1.

Širila, a. s.

2.

ELHVAC, s. r. o.

Sídlo dodávateľa

Dátum doručenia
ponuky, čas

Odborárov 12
052 01 Spišská Nová Ves
Záhradná 525/8
059 35 Batizovce

osobne,
13.07.2018 o 9.54 hod.
osobne,
16.07.2018 o 9.40 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
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

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.

7. Splnenie podmienok účasti
Podmienka účasti:

Uchádzač č. 1

Uchádzač č. 2

Doklad o odbornej kvalifikácii osoby zodpovednej za riadenie prác
(podľa bodu 11 Výzvy) – fotokópia, opečiatkovaná, podpísaná

splnil

splnil*

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

splnil

splnil*

1 referenciu na rovnakú resp. obdobnú stavbu za predchádzajúcich 5
rokov (podľa bodu 10 Výzvy) s potvrdením uspokojivo vykonaných
prác

splnil

splnil*

Doklad o oprávnení vydané príslušnou TI v zmysle zákona NR SR
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

splnil

splnil*

Doklad o odbornej spôsobilosti – osvedčenie osoby v zmysle
Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. na výkon činnosti, ktorý si vyžaduje
predmet zákazky.

splnil

splnil*

Predloženie čestného vyhlásenia o subdodávkach, uchádzač uvedie
časť predmetu plnenia zákazky, ktorú plánuje zabezpečiť formou
subdodávky

splnil

splnil

Poznámka:
* uchádzač požiadavku splnil na základe doplnenia/vysvetlenia predložených dokladov.

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

Uchádzač č. 2

Titulný list ponuky s identifikačnými údajmi uchádzača

splnil

splnil

Obsah ponuky

splnil

splnil

Vyhlásenie uchádzača
(príloha č . 5 k Výzve)

splnil

splnil

Zmluva o dielo – doplnená o identifikačné údaje
zhotoviteľa, zmluvnú cenu (príloha č. 2 k výzve) a
podpísaná oprávnenou osobou! (vyplniť žlté polia!)

splnil

splnil

Návrh na plnenie kritéria (príloha č. 4 k Výzve), vrátane
oceneného zadania s výkazom výmer (príloha č. 3 k
Výzve)

splnil

splnil

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

splnil

splnil

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

splnil

splnil

Časový harmonogram prác na úrovni technologických
etáp

splnil

splnil*

Podmienka/ požiadavka

Poznámka:
* uchádzač požiadavku splnil na základe doplnenia/vysvetlenia predložených dokladov.
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Uchádzač č. 2 ELHVAC, s. r. o. so sídlom Záhradná 525/8, 059 35 Batizovce predložil ponuku
s najnižšou cenou ale zabudol doložiť doklady za účelom splnenia podmienok účasti (podľa bodu 11.
Výzvy na predloženie cenovej ponuky) a tiež dokument Jednoduchý časový harmonogram prác na úrovni
technologických etáp (podľa bodu 16. Výzvy na predloženie cenovej ponuky). Verejný obstarávateľ
vyzval listo m č. IČ, ÚP a ŽP, SÚ 1619/22785/2018/Já zo dňa 17.07.2018, doručený uchádzačovi dňa
20.07.2018 doplnenie požadovaných dokladov v nasledujúcom znení:
„Mesto Levoča ako verejný obstarávateľ a Komisia poverená vyhodnocovaním ponúk požaduje
poskytnutie vysvetlenia / doplnenia Vašej ponuky predloženej vrámci zákazky: „Kostol sv. Jakuba
v Levoči – realizácia návrhu interiéru vstupnej haly prízemia veže kostola a čiastočná rekonštrukcia
a rozšírenie existujúcej elektroinštalácie pre plánované technické vybavenie interiéru vstupnej haly
prízemia veže Baziliky sv. Jakuba v Levoči, 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.
Odôvodnenie:
Komisia poverená vyhodnocovaním ponúk žiada o doplnenie dokladov v zmysle bodu 11. Výzvy
t. j. Splnenie podmienok účasti v rozsahu:
-

-

-

-

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!).
doklad o oprávnení realizovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky (postačuje fotokópia
dokladu),
doklad o oprávnení vydané príslušnou TI v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na výkon činnosti , ktorý si vyžaduje predmet zákazky pre rekonštrukciu ELI,
doklad odbornej spôsobilosti - osvedčenie osoby (osôb) v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.
na výkon činnosti , ktorý si vyžaduje predmet zákazky pre rekonštrukciu ELI,
1 referenciu na rovnakú resp. obdobnú stavbu za predchádzajúcich 5 rokov (za predchádzajúcich 5
rokov sa na účely tejto zákazky považuje 5 rokov predchádzajúce dňu, ktorý je posledným dňom
lehoty na predkladanie ponúk) s nákladmi minimálne vo výške 40 000,-- EUR bez DPH s potvrdením
obstarávateľa/odberateľa o uspokojivom vykonaní prác. Pod pojmom rovnaká/obdobná stavba sa
rozumie: stavebné práce na objektoch pozemných stavieb s realizáciou interiérového vybavenia.
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).

Komisia poverená vyhodnocovaním ponúk tiež žiada doplnenie dokladu v zmysle bodu 16.
Výzvy t. j. Obsah ponuky:
-

Jednoduchý časový harmonogram prác na úrovni technologických etáp.“

Verejný obstarávateľ v liste č. IČ, ÚP a ŽP, SÚ 1619/22785/2018/Já zo dňa 17.07.2018 omylom
duplicitne vyžiadal predloženie čestného vyhlásenia o subdodávkach, ktoré bolo predložené v cenovej
ponuke.
Uchádzač doručil verejnému obstarávateľovi požadované doklady dňa 25.07.2018. Komisia
zriadená na vyhodnotenie ponúk doložené doklady akceptovala.

9. 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.
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Poradie
uchádzačov

Obchodné meno uchádzača
ELHVAC, s. r. o.
Záhradná 525/8
059 35 Batizovce
Širila, a. s.,
Odborárov 12,
052 01 Spišská Nová Ves

1.

2.

Cena bez
DPH v
EUR

Výška DPH
v EUR

Cena
s DPH/Cen
a celkom v
EUR

Navrhovaná
zmluvná cena
v EUR

48 600,34

9 720,07

58 320,41

58 320,41

61 436,68

12 287,34

73 724,02

73 724,02

10. Úspešný uchádzač

Poradie
uchádzačov

Na základe vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ prijal ponuku uchádzača:

1.

Obchodné meno uchádzača
ELHVAC, s. r. o.
Záhradná 525/8
059 35 Batizovce

Cena bez
DPH v
EUR

48 600,34

Výška DPH
v EUR

Cena
s DPH /
Cena
celkom v
EUR

Navrhovaná
zmluvná cena
v EUR

9 720,07

58 320,41

58 320,41

11. Spôsob vzniku záväzku
Na základe zmluvy o dielo a následnej fakturácie.
12. Podmienky realizácie zmluvy
Miesto realizácie stavebných prác: k. ú.: Levoča, parcela č. KN-C 4
Lehota ukončenia stavebných prác: do 90 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska.
V Levoči, dňa 27.07.2018
Členovia komisie:
Ing. Barbora Javorská

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

Ing. Jozef Stanko

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

Ing. Lenka Petrášová

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

Mgr. Kamil Tomčofčík

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