Mesto SABINOV

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

ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA A VYHODNOTENIA PONÚK
UCHÁDZAČOV
zo dňa 21.3.2018 o 9.00 hod

Názov zákazky:

„ Zastávková nika – Ul. J. Borodáča“
Predmet zákazky: Predmetom zákazky sú stavebné práce na realizácií investičnej akcie: „Zastávková nika – Ul. J. Borodáča“. Predmetom tejto stavby je vybudovanie zastávkovej niky. Ďalej
sa vybuduje nástupná plocha vrátane nového prístrešku bez bočných stien. Od nástupišnej plochy
smerom do centra sa bude realizovať chýbajúci chodník po napojenie na jestvujúci chodník tesne
za križovatkou. Odvedenie dažďových vôd zo spevnenej plochy navrhujeme uličným vpustom a
kanalizačnou prípojkou do existujúcej verejnej kanalizácie DN800/1200. Kanalizačná prípojka
bude z PVC rúr o profile DN/ID 200, dĺžky 2,50 m.
Predpokladaná hodnota: 15 200,00 € 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 6.3.2018 nasledovných uchádzačov na predloženie cenovej ponuky:
P.č.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

1.

CBR s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov

2.

Interbau s.r.o., Brezovica 520, 08274 Brezovica

3.

Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o., Štefánikova 789, 085 01 Bardejov
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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) vyžiadali nasledovný uchádzači:
P.č.
4.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:
MG PROJECT s.r.o., Sv. Anny 12, 065 03 Podolínec

V stanovenej lehote do 14.3.2018 do 16.00 hod predložili ponuky nasledovný uchádzači:
P.č.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

1.

Interbau s.r.o., Brezovica 520, 08274 Brezovica

2.

CBR s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov

Otváranie ponúk sa konalo dňa 21.3.2018 o 9.00 hod, v zasadačke MsÚ.

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov: Uchádzač musí spĺňať podmienku
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1) písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti bolo nevyhnutné predložiť doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
P.č.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

Splnil/ nesplnil:

1.

Interbau s.r.o., Brezovica 520, 08274 Brezovica

splnil

2.

CBR s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov

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.

Interbau s.r.o., Brezovica 520, 08274 Brezovica

12757,08

15308,50

2.

CBR s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov

14999,53

17999,44

Z uvedeného vyplýva, že uchádzač Interbau s.r.o., Brezovica 520, 08274 Brezovica 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, 21.3.2018

Podpisy členov komisie poverených na otváranie a vyhodnocovanie ponúk:

Ing. Marek Hrabčák, PhD.

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

Ing. Peter Tuleja

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

Ing. Marek Greš

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

Súhlasí:

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

