Mesto SABINOV

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

ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA A VYHODNOTENIA PONÚK
UCHÁDZAČOV
zo dňa 1.7.2019

Názov zákazky:

„ Vetranie a klimatizácia kinosály MsKS“
Predmet zákazky: Predmetom zákazky je výstavba vzduchotechniky pre zabezpečenie vetrania a
klimatizácie priestoru kinosály v budove Mestského kultúrneho strediska v Sabinove. Cieľom prác
je zabezpečiť požadovanú kvalitu vnútorného prostredia a teplotnú pohodu návštevníkom kinosály. Presný obsah a rozsah prác je určený projektovou dokumentáciou a výkazom výmer.
Predpokladaná hodnota: 45 730 € 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 19.6.2019 prostredníctvom elektronickej pošty nasledovných uchádzačov na
predloženie cenovej ponuky:
P.č.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

e-mail:

1.

VOKUP klim s.r.o., Šebastovská 4, Prešov

hric@vokupklim.sk

2.

PETERMAN KLIMA s.r.o., Kúpeľná 3 , Prešov

office@petermanklima.sk

3.

Klimatech Košice, s.r.o., Čermeľská 3, Košice

bak@klimatech.sk
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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) nevyžiadali žiadny ďalší uchádzači.
V stanovenej lehote do 26.6.2019 do 16,00 h. hod predložili ponuky nasledovný uchádzači:
P.č.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

1.

Klimatech Košice, s.r.o., Čermeľská 3, Košice

2.

PETERMAN KLIMA s.r.o., Kúpeľná 3 , Prešov

3.

VOKUP klim s.r.o., Šebastovská 4, Prešov

Otváranie ponúk sa konalo dňa 1.7.2019.
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov: Na vyhodnotenie splnenia podmienok
účasti musel uchádzač zdokladovať, že spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní:
1.
je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa
predmetu zákazky (výpisom z obchodného registra),
2.
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
P.č.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

Splnil/ nesplnil:

1.

Klimatech Košice, s.r.o., Čermeľská 3, Košice

splnil

2.

PETERMAN KLIMA s.r.o., Kúpeľná 3 , Prešov

splnil

3.

VOKUP klim s.r.o., Šebastovská 4, Prešov

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.

PETERMAN KLIMA s.r.o., Kúpeľná 3 , Prešov

45547,11

54656,53

2.

Klimatech Košice, s.r.o., Čermeľská 3, Košice

45618,21

54741,85

3.

VOKUP klim s.r.o., Šebastovská 4, Prešov

46874,67

56249,60

Z uvedeného vyplýva, že uchádzač PETERMAN KLIMA s.r.o., Kúpeľná 3 , Prešov 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, 1.7.2019

Podpisy členov komisie poverených na otváranie a vyhodnocovanie ponúk:

Ing. Peter Tuleja

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

Ing. Marek Greš

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

Ing. Peter Ondrej

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

Súhlasí:

......................................................
Ing. Michal Repaský, primátor mesta

