Mesto SABINOV

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

ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA A VYHODNOTENIA PONÚK
UCHÁDZAČOV
zo dňa 17.10.2018 o 9:00 hod

Predmet zákazky:
Predmetom zákazky sú všetky aktivity a činnosti súvisiace s projektovými prácami, ktoré budú
zahŕňať obstaranie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na stavbu „Inžinierske siete
a technická vybavenosť – IBV Orkucany“. Jedná sa o návrh budúcej miestnej komunikácie (vozidlovej a pešej) vrátane podzemných vedení inžinierskych sietí. Projektová dokumentácia bude
obsahovať nasledovné stavebné objekty:
SO 01 Miestne komunikácie (v rátane nevyhnutnej úpravy cesty I/68 v miestne napojenia)
SO 02 Vodovod
SO 03 Dažďová kanalizácia (odvodnenie cesty a spevnených plôch do vsakovacích blokov prípadne najbližšieho recipientu)
SO 04 Splašková kanalizácia
SO 05 NN rozvody (v prípade potreby aj VN prípojka a trafostanica)
SO 06 Slaboprúdové rozvody
SO 07 Verejné osvetlenie
SO 08 STL plynovod
SO 09 Preložka STL plynovodu (v prípade realizácie objektu premostenia potoka Telek)
SO 10 Most ponad potok Telek (v prípade nevyhnutnosti dopravného prepojenia lokality so sídliskom Komenského)
SO 11 Ochranný val
Požiadavky na obsah a rozsah projektovej dokumentácie:
- Geodetické výškové a polohopisné zameranie riešeného územia,
- Inžiniersko-geologický prieskum (v prípade potreby vsakovacích blokov na dažďovej kanalizácií),
- Návrh trás inžinierskych sietí a komunikácií a ich odkonzultovanie s objednávateľom,
- Dokumentácia pre územné rozhodnutie,
- Súhlasné stanoviská ku vydaniu stavebného povolenia od správcov inžinierskych sietí (VSD, a.s.,
SPP distribúcia, a.s., VVS, a.s, Slovak Telekom, Orange,...),
- Súhlasné stanoviská ku vydaniu stavebného povolenia od dotknutých orgánov štátnej správy (Krajský dopravný inšpektorát Prešov, Správa a údržba ciest PSK,...),
- Majetkoprávna dokumentácia (Geometrický plán) – záber pozemkov a návrh rozparcelovania pozemkov na rodinné domy v zmysle urbanistickej štúdie.

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.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tel: +421/(0)51/4880 422
E-mail: msu@sabinov.sk

Fax: +421/(0)51/4523 530

č.ú. 1629-572/0200

IČO: 00327735
www.sabinov.sk

Predpokladaná hodnota: 9 000 € bez DPH € 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 2.10.2017 nasledovných uchádzačov na predloženie cenovej ponuky:
P.č.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

e-mail

1.

Stavoprojekt s.r.o., Jarkova 31, 080 01 Prešov

stavoprojket@stavoprojket.sk

2.

ISPO – inžinierske stavby, s.r.o., Slovenská 86, 080 01 Prešov

ispo@ispo.sk

3.

Váhoprojekt s.r.o., Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov

vahoprojekt@vahoprojekt.sk

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:
GMT projekt, spol. s r.o., Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov

e-mail
gmtprojekt@gmtprojekt.sk

V stanovenej lehote do 9.10.2018 do 15,30 h. predložili ponuky nasledovný uchádzači:
P.č.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

1.

Stavoprojekt s.r.o., Jarkova 31, 080 01 Prešov

2.

ISPO – inžinierske stavby, s.r.o., Slovenská 86, 080 01 Prešov

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti bolo nevyhnutné predložiť:
Doklad o oprávnení realizovať požadovaný predmet zákazky,

1.

2.
Kladné referencie, že uchádzač úspešne realizoval minimálne tri projektové dokumentácie
podobného charakteru v priebehu predchádzajúcich troch rokov.
P.č.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

Splnil/ nesplnil:

1.

Stavoprojekt s.r.o., Jarkova 31, 080 01 Prešov

splnil

2.

ISPO – inžinierske stavby, s.r.o., Slovenská 86, 080 01 Prešov

splnil

Vyhodnotenie návrhov na plnenie kritérií z hľadiska najnižšej ceny (suma za celý predmet
zákazky spolu):
P.č.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

Cena (€)
bez DPH:

Cena (€)
s DPH

1.

ISPO – inžinierske stavby, s.r.o., Slovenská 86, 080 01 Prešov

7 993,80

9 592,56

2.

Stavoprojekt s.r.o., Jarkova 31, 080 01 Prešov

8 825,00

10 590,00

Z uvedeného vyplýva, že uchádzač ISPO – inžinierske stavby, s.r.o., Slovenská 86, 080 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, 17.10.2018

Podpisy osôb poverených na otváranie a vyhodnocovanie ponúk:

Jozef Kropiľák

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

Ing. Peter Tuleja

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

Ing. Marek Greš

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

Súhlasí:

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

