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Vec
Žiadost' o sprístupnenie informácií podl'a zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov - odpoveď

prístupe

Dňa 06.04.2018 Mesto Turzovka obdržalo Vašu žiadosť, ktorou žiadate na základe zákona
NR SR Č. 21112000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam o odpoveď na nasledujúce otázky
a žiadosti.
Podľa § 2 ods. 1 cit. Zákona osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovat'
informácie (d'alej len povinné osoby) sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky ako aj
tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať
o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, v oblasti verejnej
správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.
V zmysle § 3 ods. 1 každý má právo na prístup k informáciám,
osoby k dispozícii.
Zákon o slobodnom
a odpovedanie.

prístupe

k informáciam

ktoré majú povinné

neslúži na vzájomné

vysvetľovanie

Povinná osoba poskytne informácie, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.
Na základe Vašej žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č.211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov Vám sprístupňujeme nasledovné informácie:

1. Žiadost': Žiadam Vás preto o odpoved', či pán Cudrák požiadal o vydanie stavebného
povolenia, či mu bolo vydané právoplatné stavebné povolenie na výstavbu tohto
oporného múra a kto ho vydal? Tiež žiadam o zaslanie vydaného rozhodnutia
o odstránení predmetnej stavby, ktorá je na pozemku mesta. Ako prílohu posielam dve
fotografie z daného miesta.
1. Sprístupnenie informácií:
Pánovi Cudrákovi nebolo vydané právoplatné stavebné povolenie. Vo veci oporného
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múru bolo vydané rozhodnutie o odstránení stavby Mestom Turzovka, ktoré však
nenadobudlo právoplatnosť z dôvodu procesnej chyby a vo veci sa naďalej koná. Rozhodnutia
v správnom konaní, keďže nie ste účastník konania sa podľa § 23 a v nadväznosti na § 89 a,
odsek 9 zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení nemôžu poskytovať.
2. Žiadost':
Žiadam tiež o odpoved' na otázku, akú sumu Mesto Turzovka zaplatilo za spotrebu elektrickej
energie, resp. osvetlenie rybníkov č. 5 a č. 6 - odbočka z mosta do Korne vľavo - prístup okolo
rodinného domu p. Černíka. Spotrebu elektrickej energie žiadam uviesť samostatne za roky
2015,2016,2017.
Keďže sa jedná o odpoveď na otázku, nejedná sa v tomto prípade o žiadosť o sprístupnenie
informácií v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam. Zákon
o slobodnom prístupe k informáciam neslúži na vzájomné odpovedanie. Napriek tomu Vám
odpovedáme, že Mesto Turzovka vedie evidenciu spotreby elektrickej energie verejného
osvetlenia podľa jednotlivých svetelných obvodov a v mestskej časti Predmier je spotreba
meraná na svetelnom obvode označenom ako Predmierska cesta č. II. Časť verejného
osvetlenia, ktorú opisujete vo Vašej žiadosti, nie je riešená samostatným meraním, takže Vám
nevieme zdokladovať Vami požadovanú odpoveď.
3.

Žiadost': Žiadam Vás o zaslanie výsledkov z nového verejného obstarávania na
odvodnenie a výstavbu oporného múru do lokality u Papučíka. Pokiaľ viem, malo byt'
vyhlásené nové verejné obstarávanie, nakoľko cena, ktorá vzišla z verejného
obstarávania z roku 2017 bola vyhodnotená ako príliš vysoká. V rámci odpovede
žiadam uviesť predpokladanú hodnotu zákazky, názvy uchádzačov, vysúťažené sumy
za dielo bez DPH a s DPH a aká bola lehota viazanosti ponuky. Žiadam tiež o zaslanie
zápisnice z výsledkov verejného obstarávania za uvedené dielo.
Sprístupnenie informácie:
Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania č.
36/2018 zo dňa 20.02.2018.

Predpokladaná hodnota zákazky 683.246,43 eur s DPH, z toho Dopravné prepojenie MK ul.
Nádražná, Štúrová, areál Polikliniky 585 176,53 E s DPH, Odvodnenie a stavebné úpravy MK
v Turzovke - Predmieri 98 069,90 E s DPH.
Predpokladaná hodnota zákazky 569 372,03 eur bez DPH, z toho Dopravné prepojenie MK
ul. Nádražná, Štúrová, areál Polikliniky 487647, 11 E bez DPH, Odvodnenie a stavebné
úpravy MK v Turzovke - Predmieri 81 725 E bez DPH.
Zoznam záujemcov, ktorí si požiadali o súťažné podklady: Swietelsky Slovakia, s.r.o.,
Doprastav Asfalt, a.s., Doprastav, a.s., STRABAG, s.r.o., SKANSKA SK, a.s., ALPINE
SLOVAKIA, spol. s r.o., DOSA SLOVAKIA, s.r.o., EURO VIA SK, a.s .. Ponuky v lehote na
predkladanie ponúk predložili: Strabag, s.r.o., EUROVIA SK, a.s ..
/
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Úspešný uchádzač:
1., Strabag s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 01 Bratislava
Cena celkom bez DPH

442.638,27 €
531.165,92 €

Cena celkom s DPH
Z toho:
A Dopravné prepojenie MK ul.Nádražoá, Štúrová, areál Polikliniky
B. Odvodnenie a stav. úpravy miestnej komunikácie v Turzovke Predmieri..
C. Dodanie dokladov, porealizačné zameranie

.379.867,87 € bez DPH
62.770,40€ bez DPH
0,00 € bez DPH

Z toho:
A Dopravné prepojenie MK ul.Nádražná, Štúrová, areál Polikliniky
B. Odvodnenie a stav. úpravy miestnej komunikácie v Turzovke Predmieri

.455 841,44 € s DPH
75324,48 E s DPH
0,00 € s DPH

C. Dodanie dokladov, porealizačné zameranie

Lehota viazanosti: 30.06.2019

4. Žiadost'.:
Žiadam Vás tiež o zaslanie výsledkov z verejného obstarávania na odvodnenie
a výstavbu oporného múra v lokalite u Papučíka, ktoré sa konalo v roku 2017. V rámci
odpovede žiadam uviesť predpokladanú hodnotu zákazky, názvy uchádzačov,
vysúťažené sumy za dielo bez DPH a s DPH a aká bola lehota viazanosti ponuky.
Žiadam tiež o zaslanie zápisnice z výsledkov verejného obstarávania za uvedené dielo.
4.Sprístupnenie

informácie:

Dňa 03.08.2017 bola zverejnená na stránke verejného obstarávateľa výzva na predkladanie
ponúk - civilná zákazka s nízkou hodnotou, s názvom predmetu zákazky "Odvodnenie
a stavebné úpravy miestnej komunikácie v Turzovke - Predmieri.
Predpokladaná hodnota zákazky činila 81.724,93 € bez DPH, ktorá predstavovala hodnotu
oceneného výkazu výmer vypracovaného ako súčasť projektovej dokumentácie.
Zoznam oslovených podnikateľských subjektov pre potencionálneho dodávateľa vyššie
uvedených stavebných prác:
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1., Cestné stavby Považská Bystrica
2., Eurovia SK, Závodská cesta č.24, 010 01 Žilina
3., Strabag s.r.o., Kragujevská č.17, 010 01 Žilina
4., Swietelský Slovakia, s.r.o., Bánovská cesta č.l1, 010 01 Žilina
5., Cestné stavby Nitra, Damborského č.5, Nitra

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili cenovú ponuku v určenej lehote na predkladanie ponúk
v poradí v akom boli doručené:
1., Strabag S.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava osobne dňa 14.08.2017 o 9:15 hod
Cenová ponuka Strabag s.r.o. bez DPH

78.863,35 €

DPH 20%

15.772,67 €

Cenová ponuka Strabag s.r.o. s DPH.

94.636,02 €

Keďže bola predložená iba jedna ponuka, Mesto Turzovka svojim listom zo dňa 18.08.2017
verejnú súťaž zrušilo, čiže otázka viazanosti ponúk je irelevantná.
5. Žiadost'.: Žiadam Vás taktiež o zaslanie výsledkov z verejného obstarávania na
výstavbu chodníkov v MČ Vyšný koniec, Predmier a Hlinené. V rámci odpovede žiadam
uviesť predpokladanú hodnotu zákazky, názvy uchádzačov, vysúťažené sumy za dielo bez
DPH a s DPH a aká bola lehota viazanosti ponuky. Žiadam tiež o zaslanie zápisnice
z výsledkov verejného obstarávania na výstavbu chodníkov vo vyššie uvedených MČ.

5. .Sprístupnenie informácie:
Predpokladaná hodnota zákazky 452.853,56 eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk bola Zzverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č.
4212018 zo dňa 28.02.2018 pod Č. 2946-WYP.
Záujemcovia, ktorí požiadali o súťažné podklady:
Dosa Slovakia, s.r.o., ALPINE SLOVAKIA, spol. S.r.o, Doprastav ,a.s, EURO VIA Vinci,
EUROVIA SK, a.s., Tradestone Slovakia, s.r.o., STRABAG, S.r.o., INPEK HOLDINGF,
a.s., BaB , spol. s r.o., Swietelsky - Slovakiam spol. s r.o., Unistav Teplička, s.r.o.,
Stavebné mecxhanizmy, s.r.o., OMOSS, spol. s r.o., DRY ADA garden, s.r.o ..

4-

V lehote na predkladanie ponúk ponuky predložili: INPEK HOLDING, a.s., EUROVIA
SK, a.s., OMOSS, spol. s.r.o., BaB,

spol. s r.o., SATES, as., STRABAG, s.r.o.

Úspešným uchádzačom sa stala firma: B & B spol. s r.o., 02321 Korňa s celkovou
ponukovou cenou bez DPH 279208,84 E bez DPH a 335050,61 E s DPH.
Lehota viazanosti: 31.12.2019

S pozdravom

Prílohy: Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia cenových ponúk na výber dodávateľa
na dodanie stavebných prác s názvom zákazky: Odvodnenie a stavebné úpravy MK
v Turzovke - Predmieri zo dňa 14.08.2017
Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk" Dopravné prepojenie MK v Meste Turzovka"
Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk" Chodníky v Meste Turzovka"

\\ES10 lURIOWJ\
023 54
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Ing. Marián Mas ica
Prednosta M Ú

5Adresa: Mestský úrad Turzovka, Stred 178,023 54 Turzovka
IČO: 00314 331
mč: 202 055 33 15
e-mail: prednosta@turzovka.sk

Číslo účtu: 0204617002/5600
PRIMA BANKA SLOVENSKO a. s. Čadca
http: www.turzovka.sk

Tel.: 041/420 93 II
Fax: 041/42093 16

Zápisnica
z otvárania

obálok

a vyhodnotenia

cenových

ponúk na výber dodávateľa

prác s názvom

na dodanie

stavebných

zákazky:

Odvodnenie a stavebné úpravy miestnej komunikácie v Turzovke - Predmieri

postupom

zadávania zákazky podla

§ 117 zákona č.343/2015

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Z.Z. o verejnom

obstarávaní

a o zmene

(ďalej len ZVOl pre verejného obstarávateľa

podla § 7 ods.1, písm.b) ZVO.

1.

2.

Identifikácia

verejného

obstarávateľa

Názov:

Mesto Turzovka

Sídlo:

Stred č.178

IČO:

00314331

Predmet obstarávania:

Predmetom zákazky je obnova, renovácia a stavebné úpravy troch kaplniek v meste Turzovka a doplnenie
ich okolia tak, aby boli lepšie prístupné širšej verejnosti a okoliu.
3. Miesto, dátum a čas otvárania obálok a vyhodnotenia cenových ponúk:
Miesto a čas otvárania cenových ponúk: Mestský úrad v Turzovke, Stred č.178
Čas otvárania cenových ponúk: 14.8.2017 o 14,00 hod. v kancelárií úseku výstavby a rozvoja mesta.
4.

5.

Prítomní členovia komisie:
•

Ing. Marián Masnica

- predseda komisie

•

p. Renáta Michalisková

- člen komisie

•

Mgr. Štefan Kompánek

- člen komisie

•

JUDr. Martin Birka

- člen komisie

•

P. Terézia Repčíková

- člen komisie

Oslovení potenciálni

Výzva na predkladanie
2017 a potencionálni

dodávatelia,

záujemcovia,

uchádzači:

cenových ponúk bola zverejnená na internetovej

dodávatelia boli písomne oslovení

stránke obstarávatera

na predloženie cenovej

ponuky výzvou odoslanou

dňa 4.8. 2017.
/1

Obchodné meno a adresa oslovených dodávateľov:
1. Cestné stavby

P.Bystrica,

2. EUROVIA SK, Závodská

poštou

dňa 4.8. 2017

cesta 24,01001

3. STRABAG, s.r.o. Kragujevská

17,01001

dňa 3.8.

Žilina, poštou

dňa 4.8. 2017

Žilina, poštou

dňa 4.8. 2017

4. SWIETELSKYSlovakia, s.r.o. Bánovská cesta 11,01001

Žilina 4.8. 2017

5. CESTNÉSTAVBY Nitra, Damborského S, Nitra, poštou 4.8.2017

6.

Uchádzači, ktorí si vyžiadali súťažné podklady na základe výzvy zverejnenej

na internetovej

stránke Mesta Turzovka:

Obchodné meno a adresa oslovených dodávateľov:
7.

Uchádzači, ktorí predložili

nikto si nevyžiadal súť.podklady

cenovú ponuku v určenej lehote na predkladanie

ponúk v poradí

v akom boli doručené.

Por.č.
1.

Obchodné meno a adresa uchádzača, spôsob a dátum doručenia
STRABAGs.r.o. Mlynské Nivy 61/A, 82518 Bratislava, osobne, dňa 14.8. 2017 o 9,15
hod.

8.

Zoznam vylúčených

uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:

Žiaden z uchádzačov nebol vylúčený.
9.

Otváranie cenových ponúk, kontrola
podmienok

úplnosti cenových ponúk a vyhodnotenie

splnenia

účasti:

Komisia pred otváraním

cenovej ponuky skontrolovala,

s vyznačeným dátumom

a časom doručenia a konštatuje, že doručená obálka bola neporušená a ponuka

či obálka nie je porušená a či je riadne označená

bola riadne zaevidovaná v pošte verejného obstarávateľa
Vyhodnotenie

bolo neverejné a bez účasti zástupcov, ktorí predložili cenovú ponuku. Komisia po otvorení

obálky a kontrole úplnosti cenovej ponuky konštatovala, že doručená cenová ponuka je úplná a obsahuje
všetky požadované náležitosti, t.z. kópie dokladov o oprávnení podnikať v oblasti stavebníctva, Vyhlásenie
uchádzača podľa prílohy č.l "výzvy na predloženie ep", Návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č.2 "výzvy
na predloženie ep" a návrh zmluvných podmienok podľa prílohy č.4 "výzvy na predloženie ep", referenčné
listy
10. Poradie cenových

ponúk uchádzačov a identifikácia

uchádzačov

podľa stanoveného

kritéria:

najnižšia cena
p.č.

Návrh kritériá na vyhodnotenie

Sídlo alebo miesto

Obchodné meno
uchádzača

ponúk predložené

podnikania/IČO

uchádzačom/cena
l.

STRABAG s.r.o.

Komisia ukončila

vyhodnotenie

s názvom Odvodnenie

94636,02

Mlynské Nivy 61/ A, 825 18
Bratislava

cenových

as stavebné

ponúk

záverom,

úpravy miestnej

zákazky podľa § 117 zákona č.343/20l6

že víťazom

komunikácie

Z.z. o verejnom

obstarávaní

,,-:

€

výberu

v Turzovke

s DPH

dodávateľa

- Predmieri

a o zmene a doplnení

zákazky
postupom
niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov je uchádzač STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/ A Bratislava IČO
17317282 s najnižšou cenovou ponukou v sume 94 636,02€ s DPH.
Komisia odporúča

verejnému

obstarávateľoví

vyzvať víťazného

uchádzača k rokovaniu

o uzatvorenie

zmluvy o dielo.

Komisia poverila Renátu Michaliskovú,
ponúk písomne prostredníctvom

člena komisie informovať

elektronickej

cenových

pošty.

Zápisnica ukončená a na znak súhlasu so zaznamenanými

údajmi podpísaná všetkými členmi komisie.

V Turzovke, dňa 14.8. 2017

Členovia komisie:
Ing. Marián Masnica

p. Renáta Michalisková

p. Terézia Repčíková

JUDr. Martin Birka

Mgr. Štefan Kompánek

Prílohy:
1.

o výsledkoch vyhodnotenia

Hodnotiace hárky členov komisie z vyhodnocovania

ponúk

Zápisnica
"Dopravné

II Verejný obstarávateľ:

z otvárania
prepojenie

Mesto Turzovka,

a vyhodnotenia

ponúk

MK v meste Turzovka"

Stred č. 178,023

54 Turzovka,

IČO: 003143331
III Názov zákazky: "Dopravné
prepojenie MK v me te Turzovka",
Výzva na
predkladanie ponúk zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č.36/2018
dňa 20. 02. 2018 pod č.2588 -wyp

111/ Predpokladaná

Ivl

Kritérium

podmienok

hodnota

zákazky: 570000.-

na vyhodnotenie

ponúk:

€ bez DPH

najnižšia cena s DPH, za predpokladu

splnenie

účasti

VI Komisia menovaná primátorom

Mesta Turzovka v zložení:

Členovia komisie s právom vyhodnocovať
1/ Ing. Magdalena

ponuky:

Scheberová

2/ Ing. Ján Červeník
3/ Renáta Michalisková
Členovia komisie bez práva vyhodnocovať

ponuky:

PaeDr. Eleonóra Nekorancová
Martin Chudej
Náhradníci: Terézia Repčíková
Ing. Martin Mravec
Prítomní členovia komisie:
Členovia komisie s právom vyhodnocovať
1/ Ing. Magdalena

ponuky:

Scheberová

2/ Ing. Ján Červeník
3/ Renáta Michalisková
Členovia komisie bez práva vyhodnocovať

ponuky:

PaeDr. Eleonóra Nekorancová

VII Otváranie

ponúk:

16. 3. 2018, o 10:30 hod, v malej zasadačke Mestského

VIII Zoznam záujemcov,

ktorí si požiadali

úradu Turzovka

o Súťažné podklady:

1/ Swietelsky Slovakia, s.r.o., Oblasť Sever, Bánovská cesta 11,01001 Žilina, Ing. Martin Beniač, PhD,
riaditeľ oblasti Sever, IČO: 00896225, e-mail: j.hajdukova@swietelsky.sk.tf.

: 0911 872 907

2/ Doprastav Asfalt, a.s.. Stráž 223, 96001 Zvolen, Monika Fizeľová, obchodná námestníčka
spoločnosti, IČO 46120602, e-mail: lubica.markova@doprastavasfalt.sk.tf:

0917 715 046

3/ Doprastav, a.s., Generálne riaditeľstvo, Drieňova 27, 826 56 Bratislava, Ing. Andrea Straková,
útvar obchodu závodu Žilina, IČO: 31333320, e-mail: IUCla.hroncova@doprastav.sk.tf: 0918 517 271
4/ STRABAG,s.r.o., Direkcia TG, Oblasť SEVER,Kragujevská 17,01001 Žilina, Juraj Vojtíšek, vedúci
OTÚ oblasti, IČO: 17317282, e-mail: jana.sumichrastova@strabag.com.tf:

0902 978 383

5/ SKANSKASK,a.s., Krajná 29, 8210 04 Bratislava, Skanska SK,a.s. Oblasť Stred, Dolné Rudiny 1,
01001 Žilina, Ing. Jana Potočová, Project Engineer, IČO: 31611788,
e-mail: lana.potocova@skanska.sk.tf:

0903 437 842

6/ ALPINESLOVAKIA,spol. s r.o., Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava, Ing. Juraj Pojezdál, prokurista,
IČO: 34112103, e-mail: katarina.valakova@alptneslovakia.sk.tf:

0918 707 728

7/ DOSASLOVAKIA,s.r.o., Dostojevského 12,01401 Bytča, Miroslav Mucha, konateľ, IČO: 36412678,
e-mail: kostolna@kostolna.sk.tf:

0948 168 140

8/ EUROVIASK,a.s., sektor Žilina, Závodská cesta 24,01001 Žilina, IČO: 31651518,
e-mail: mariana.strbkova@eurovia.sk.tf:
VIII/ Zoznam uchádzačov,

0908 774 028

ktorí predložili

ponuky v lehote na predkladanie

ponúk -

do 16. 3. 2018 do 10:00 hod:
Uchádzač

Č.

1

STRABAG,s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 82501 Bratislava, ponuka podpísaná na základe splnomocnenia
Ing. Jánom Michelom a Jurajom Vojtíšekom; notársky overené Splnomocnenia sú súčasťou ponuky
IČO: 1731728,
doručené 16. 3. 2018 o 9:00 hod
Uchádzač

Č.

2

EUROVIASK,a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, ponuka podpísaná Ing. Milanom Farkašom,
riaditeľom závodu Stred na základe Splnomocnenia; notársky overené Plnomocenstvo je súčasťou
ponuky
IČO: 31651518
doručené 16. 3. 2018 o 9:45 hod
IX/ Vyhodnotenie
obstarávateľa

splnenia

na predmet

podmienok

účasti a splnenie požiadaviek

verejného

zákazky:

Uchádzač Č. 1 STRABAG, s.r.o.
Ponuka bola predložená uchádzačom v jednom nepriehľadnom uzatvorenom obale, podpísaná na
základe plnej moci pánom Ing. Jánom Michelom a Jurajom Vojtíškom. Plnomocenstvá sú súčasťou
ponuky.
Ponuka sa nerozderuje na časti Ostatné a Kritériá.

2

/

Uchádzač predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ponuka obsahuje
požadované doklady a dokumenty: sprievodný lis s obsahom dokumentov, podpísaný
uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch;

nasledovné
zástupcami

- identifikačné údaje uchádzača: vyplnená príloha "O" týchto súťažných podkladov;
- plnú moc pre osoby, ktoré budú konať v mene všetkých osôb uchádzača, ktoré majú právo súčasne
konať v mene uchádzača - predkladať platné dokumenty v listinnej forme a podpisovať ponuku v
listinnej forme;
- návrh na plnenie kritérií: za zákazku spolu: 442638,27 € bez DPH, 531165,92 € s DPH
- banková záruka UniCreditBank zo dňa 8. 3. 2018 na sumu 10000.-( (slovom desaťtisíc eur)
- podpísaný a doplnený
prílohy Č. 4

Návrh zmluvy o dielo, včítane prílohy

Č.

3 - oceneného Výkazu - výmer,

- harmonogram stavebných prác kompletnej realizácie diela na 6 mesiacov, prílohy č. S - fotokópia
Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava i - oddiel Sro, Vložka Č. 991/8
s Osvedčovacou doložkou, Výpis z registra partnerov verejného sektora s aktuálnym stavom k 15. 3.
2018
- uchádzač predložil Čestné vyhlásenie, že súhlasí s podmienkami zadanými verejným obstarávateľom
vo výzve, v súťažných podkladoch a v Návrhu zmluvy o dielo
- uchádzač predložil Čestné vyhlásenie o nezávislom stanovení ponuky
- uchádzač nepredložil súhlas so spracovaním osobných údajov
- uchádzač neuviedol podiel plnenia zmluvy subdodávateľrni
- uchádzač predložil Čestné vyhlásenie, že je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov
pod č.2017/4-PO-C2483
- uchádzač predložil Čestné vyhlásenie, že obraty spoločnosti sú za rok 2014 - 169040501,00,
2015 - 256 518 994,00, za rok 2016 - 143 989 928,00 - spolu 569 549 423,00 €

za rok

- uchádzač predložil zoznam stavebných prác vo výške 31 964 371,61 za obdobie 24. 3. 2014 do 6. ll.
2015 -a predložil referenčné listy odberateľov
- uchádzač predložil kópiu kompletnej ponuky na elektronickom nosiči OVO/CD vo formátoch
kódovania, ktoré je možno otvoriť programami MS Office alebo Acrobat Reader, jasne označenú ako
Kópia.
Ponuková cena:

442638,27 € bez DPH
531165,92 € s DPH

z toho časť:
A. Dopravné prepojenie MK ul. Nádražná, ul. Štúrova, areál polikliniky - 379 867,87 € bez DPH
B. Odvodnenie a stav. úpravy miestnej komunikácie v Turzovke Predmieri - 62 770,40€ bez DPH
C. Dodanie dokladov, po realizačné zameranie ... 0,00 €
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Uchádzač bol vyzvaný na doplnenie ponuky o chýbajúce 2 súhlasy (p.Vojtíšek a p.lng. Michel) so
spracovaním osobných údajov, o doplnenie podielu subdodávateľov

na zákazke, doplnenie

zákaziek za 5 rokov (v ponuke predložil zákazky za 3 roky) a zároveň o doplnenie
o Krycie listy jednotlivých

Výkazov - výmer

objektov - v rozsahu ako boli záujemcom poskytnuté v Súťažných

podkladoch.
Výzva bola preukázaterne odoslaná dňa 22. 03. 2018, s lehotou na predloženie požadovaných
dokladov do sedem pracovných dní od jej doručenia.
Výzva bola preukázateľne

doručená uchádzačovi dňa 26. 03.2018.

Uchádzač predložil dňa 04. 04. 2018 krátkou cestou požadované dokumenty, čím splnil podmienky
účasti a predložil ponuku v takom rozsahu a obsahu ako požadoval verejný obstarávateľ

vo Výzve

a v Súťažných podkladoch.
Uchádzač splnil podmienky účasti - určené v súlade s § 32, § 33 a § 34, kompletne ocenil Výkazvýmer, predložil všetky požadované Čestné vyhlásenia a zložil zábezpeku formou bankovej záruky
vo výške 10000.-(.
Uchádzač Č. 2: EUROVIA SK, a.s.
Ponuka bola predložená uchádzačom v jednom nepriehľadnom uzatvorenom obale, podpísaná na
základe plnej moci pánom Ing. Milošom Farkašom, riaditeľom závodu Stred. Plnomocenstvo je
súčasťou ponuky.
Ponuka sa nerozderuje na časti Ostatné a Kritériá.
Uchádzač predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ponuka obsahuje nasledovné
požadované doklady a dokumenty: sprievodný list s obsahom dokumentov, podpísaný zástupcom
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch;
- identifikačné údaje uchádzača: vyplnená príloha "D" týchto súťažných podkladov;
- plnú moc pre osobu, ktorá bude konať v mene všetkých osôb uchádzača, ktoré majú právo súčasne
konať v mene uchádzača - predkladať platné dokumenty v listinnej forme a podpisovať ponuku v
listinnej forme;
- návrh na plnenie kritérií: za zákazku spolu: 546 302,4 7€ bez DPH.655 562,96 € s DPH
- banková záruka Slovenská sporíterňa. a. s. zo dňa 8. 3. 2018 na sumu 10 OOO.-€ (slovom desaťtisíc eur)
- podpísaný a doplnený
prílohy Č. 4

Návrh zmluvy o dielo, včítane prílohy

Č.

3 - oceneného Výkazu - výmer,

- harmonogram stavebných prác kompletnej realizácie diela na 6 mesiacov, prílohy Č. 5 - fotokópia
Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice i - oddiel Sa, Vložka Č. 248/V s Osvedčovacou
doložkou, Výpis z registra partnerov verejného sektora s aktuálnym stavom k 07. 03. 2018
- uchádzač predložil Čestné vyhlásenie, že súhlasí s podmienkami zadanými verejným obstarávateľorn
vo výzve, v súťažných podkladoch a v Návrhu zmluvy o dielo
-- uchádzač predložil Čestné vyhlásenie o nezávislom stanovení ponuky
- uchádzač predložil súhlas so spracovaním osobných údajov
- uchádzač uviedol podiel plnenia zmluvy subdodávateľmi
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- uchádzač predložil Čestné vyhlásenie, že je zapísaný v Zozname hospodárskych
pod 2017/1-PO-B4054 a zároveň Náhrad do Zoznamu hospodárskych subjektov

subjektov

- uchádzač predložil Čestné vyhlásenie, že obraty spoločnosti sú za rok 2014 - 82495437,00,
2015 -189962066,00,
za rok 2016 -112316809
- spolu 384 774 312,00 €

za rok

- uchádzač predložil zoznam stavebných prác vo výške13 305 924,64 € za obdobie 10/ 2014 do
01/2017 -a predložil referencie zapísané v systéme ISZU- časť Referencie.
- uchádzač predložil kópiu kompletnej ponuky na elektronickom nosiči OVO/CD vo formátoch
kódovania, ktoré je možno otvoriť programami MS Office alebo Acrobat Reader, jasne označenú ako
Kópia.
Ponuková cena: 546302,47 (bez DPH
655562,96 (s DPH
z toho časť:
A. Dopravné prepojenie MK ul. Nádražná, ul. Štúrova, areál polikliniky - 458999,46 ( bez DPH
B. Odvodnenie a stav. úpravy miestnej komunikácie v Turzovke Predmieri - 85 303,01( bez DPH
C. Dodanie dokladov, po realizačné zameranie 2 000,00 ( bez DPH
Uchádzač splnil podmienky účasti - určené v súlade s § 32, § 33 a § 34, kompletne ocenil Výkazvýmer, predložil všetky požadované Čestné vvhlásenia a zložil zábezpeku formou bankovej záruky
vo výške 10000.-(

Xl Vyhodnotenie ponúk

Úspešný uchádzač: STRABAG,s.r.o.
1/ Uchádzač splnil podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľorn

v Súťažných podkladoch

a vo Výzve na predkladanie ponúk zverejnenej vo Vestníku ÚVO- Č. 2588-WYP •

21 Predložil

všetky požadované Súhlasy a Čestné vyhlásenia.

31 Uchádzač predložil

kompletne ocenený Výkaz - výmer, Krycie listy jednotlivých stavieb

- čím splnil podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa

na predmet zákazky

4/ Uchádzač predložil
Ponuková zmluvná cena celkom:

442 638,27 (bez DPH
531165,92 ( s DPH,

ktorá splňa kritérium na vyhodnotenie

- najnižšia cena za predpokladu splnenia podmienok účasti

5

Na základe uvedeného, komisia menovaná primátorom Mesta Turzovka, na otváranie a
vyhodnotenie ponúk, odporúča verejnému obstarávateľovi uzavrieť Zmluvu o dielo s úspešným
uchádzačom.

Podpisy členov komisie:

V Turzovke, dňa 04. 04. 2018
Zapísala: Ing. Magdalena Scheberová, poverená procesom verejného obstarávania
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Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia

ponúk

"Chodníky v meste Turzovka"

1/ Verejný obstarávateľ:
11/Názov zákazky:

"Chodníky v meste Turzovka",

vo Vestníku verejného
111/Predpokladaná

Mesto Turzovka, Stred Č. 178,02354

obstarávania

Výzva na predkladanie

ponúk zverejnená

dňa 28. 2. 2018 pod Č. 2946-WYP

hodnota zákazky: 378 000.- € bez DPH

IV/ Kritérium na vyhodnotenie
podmienok

č.42/2018

Turzovka, IČO: 003143331

ponúk: najnižšia cena s DPH, za predpokladu

splnenia

účasti

V/ Komisia menovaná

primátorom

Mesta Turzovka v zložení:

Členovia komisie s právom vyhodnocovať

ponuky:

1/ Ing. Magdalena Scheberová
2/ Ing. Ján Červeník
3/ Renáta, Michalisková
Členovia komisie bez práva vyhodnocovať

ponuky:

JUDr. Martin Birka
JUDr. Rastislav Hruška
Náhradníci: Terézia Repčíková
Ing. Martin Mravec
Prítomní členovia komisie:
Členovia komisie s právom vyhodnocovať

ponuky:

1/ Ing. Magdalena Scheberová
2/ Terézia Repčíková
3/ Renáta Michalisková
Členovia komisie bez práva vyhodnocovať

ponuky:

JUDr. Martin Birka
JUDr. Rastislav Hruška

VI/ Otváranie ponúk: 28. 3. 2018, o 10:30 hod, v malej zasadačke Mestského

úradu Turzovka

VIII Zoznam záujemcov,

ktorí si požiadali o Súťažné podklady:

1/ DOSASlovakia, s.r.o., Dostojevksého 12, 01401 Bytča, IČO 36412678, Miroslav Mucha, konateľ,
e-mail: kostolna@dpsadz.sk.tf.:

0948168140

2/ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., Vlčie hrdlo 324/90, 82107 Bratislava, IČO: 34112103, Ing. Juraj
Pojezdál, prokurista, e-mail: katarina.valakova@alpineslovakia.sk,

tf.: 02 58101541, 0918707728

3/ Doprastav, a.s., závod Žilina, Jesenského 18,010 37 žilina, Ing. pavol Noga, vedúci útvaru
obchodu závodu žilina, IČO: 31333320, e-mail: lucia.hroncova@doprastav.sk.tf.

: 041 7343124,

0918517271
4/EUROVIA Vinci, EUROVIA SK, a.s., sektor Žilina, Závodská cesta 24, 010 01Ožilina, Ing. Miloš Farkaš,
riaditer závodu STRED,IČO: 31651518, e.mail: mariana.strbkova@eurovia.sk.tf.:

0908 774 028

5/ Tradestone Slovakia, s.r.o., Leoša Janáčka 10,91701 Trnava, Ing. Dominika Hornáková, ,IČO: ....,
e-mail: tradestonesk@gmail.com.tf.:

0907064788

6/ STRABAG,s.r.o, Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, kontaktná adresa: STRABAG,s.r.o., Oblasť
SEVER,Kragujevská 17,01001 Žilina, Juraj Vojtíšek, vedúci OTÚ oblasti, IČO: 17317282, e-mail:
jana.sumichrastova@strbag.sk, tf.: 0902 978383
7/ INPEKHOLDING, a.s., Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra, Ing. Martin Haulík, obchodný riaditeľ,
IČO: 50085956, e-mail: kecskesova@inpekholding.sk.tf:

0907 025 234

8/ B&B, spol. s r.o., 02301 Korňa 889, Rudolf Barčák, konateľ, IČO 36377902,
e-mail: bab@bab.sk.tf: 041 4352196
9/ Swietelsky - Slovakia, spol. s r.o., Divízia dopravných a inžinierskych stavieb, Oblasť Sever,
Bánovská cesta 11,01001 Žilina, viď OR - konateľ, IČO: 00896225,
e-mail: j.lovlskova@swietelsky.sk.tf:

911873320

10/ Unistav Teplička, s.r.o., Fatranská 1326/124,013 01 Teplička nad Váhom, Anton Obšívan,
konateľ, IČO: 36418633, e-mail: obstaravanie@unistav.sk.tf:

0903152148

11/ Stavebné mechanizmy, s.r.o., Lichradova 8510/46, 010 01 Žilina, Peter Bilka, konateľ,
IČO: 46517227, e-mail: peter.bilka.sm@gmail.com.tf:

0948020519

-:
12/0MOSS,

spol.

S

r.o., Osadská 679/1 028 01 Trstená Marián Murín, konateľ, IČO: 36390151

e-mail: mokosakova@omoss.sk.tf:

043/5393300

13/ DRYADA garden, s.r.o., Oravské Veselé č.d. 379, 029 62 Oravské Veselé, Zuzana Šimurdová,

konateľ, IČO: 46 475 869, e-mail: kubisovapet@gmail.com.tf:
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0948626045

VIII/ Zoznam uchádzačov,

ktorí predložili

ponuky v lehote na predkladanie

ponúk -

do 28. 3. 2018 do 10:00 hod:
Uchádzač Č. 1: INPEK HOLDING, a.s., Štefánikova
doručené poštou 27. 3.201810:05
Uchádzač

Č.

trieda 81, 949 01 Nitra,

hod

2: EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov

66, 04017

Košice,

doručené poštou 27. 3. 2018 o 10:06 hod
Uchádzač

Č.

3 OMOSS, spol. s r.o., Osadská679/15,

doručené poštou 27. 3.2018
Uchádzač

Č.

028 01 Trstená

o 10:06 hod

4 B&B, spol. s r.o. 02321 Korňa 889

doručené osobne 28. 3. 2018 o 8:55 hod
Uchádzač

Č.

5 SATES, a.s. Slov. partizánov

1423/1,01701

Považská Bystrica

doručené osobne 28. 3. 2018 o 9:15 hod
Uchádzač č.:6 STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 611 A 825 18 Bratislava,
doručené osobne 16. 3. 2018 o 9:40 hod

IX/ Vyhodnotenie
obstarávateľa

splnenia podmienok

na predmet

účasti a splnenie požiadaviek

verejného

zákazky:

Uchádzač Č. 1: INPEK HOLDING, a. s. zmeniť
Ponuka bola predložená uchádzačom v jednom nepriehľadnom uzatvorenom obale, podpísaná
predsedom predstavenstva INPEKHOLDING, a. s. pánom Ing. Milanom Kreškócim.
Ponuka sa nerozdeľuje na časti Ostatné a Kritériá I
Uchádzač predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ponuka obsahuje
požadované doklady a dokumenty: sprievodný list s obsahom dokumentov, podpísaný
uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch;

nasledovné
zástupcami

- identifikačné údaje uchádzača: vyplnená príloha "O" týchto súťažných podkladov;
- návrh na plnenie

kritérií:

za zákazku spolu: 336642,34

€ bez DPH, 401888,27

€ s DPH,

v tom:

SO 01: 149 248,07 € bez DPH,
SO 02: 138587,27 e bez DPH,
SO 02: 48 807,00 ( bez DPH
- banková záruka Slovenská sporiteľňa,

a.s. zo dňa 20. 3.2018 na sumu 3 000.-( (slovom tri tisíc eur}

- podpísaný a doplnený Návrh zmluvy o dielo, včítane prílohy Č. 3 - oceneného Výkazu - výmer,
prílohy Č. 4 - harmonogram stavebných prác kompletnej realizácie diela na 6 mesiacov, prílohy
fotokópia Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra - oddiel Sa,VIožka Č. 10S0S/N
s Osvedčovacou doložkou, Výpis z registra partnerov verejného sektora s aktuálnym stavom
k 23.3.2018
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Č.

5-

- uchádzač predložil Čestné vyhlásenie, že súhlasí s podmienkami zadanými verejným obstarávatelorn
vo výzve, v súťažných podkladoch a v Návrhu zmluvy o dielo
- uchádzač predložil Čestné vyhlásenie o nezávislom stanovení ponuky
- uchádzač predložil súhlas so spracovaním osobných údajov
- uchádzač uviedol podiel plnenia zmluvy subdodávateľmi
- uchádzač predložil Náhľad záznamu zo Zoznamu hospodárskych subjektov
reg. č. 2017/7-PO-E5638
- uchádzač predložil Prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky takto: Čestné
vyhlásenie, že obraty spoločnosti sú za rok 2014 a 2015 - zverejnené na registri uzávierok, za rok
2016 - 6 371 798 - čím splňajú podmienku účasti
- uchádzač predložil zoznam stavebných prác vo výške S 012 989,07 € bez DPH za obdobie do
12/201306/2016-a predložil referenčný list odberateľa cez portál ÚVO a referenčné listy ostatných
odberateľov, čím splňa podmienku účasti
- uchádzač predložil kópiu kompletnej ponuky na elektronickom nosiči DVD/CD vo formátoch
kódovania, ktoré je možno otvoriť programami MS Office alebo Acrobat Reader, jasne označenú ako
Kópia.
Uchádzač splnil podmienky účasti - určené v súlade s § 32, § 33 a § 34, kompletne ocenil Výkazvýmer, predložil všetky požadované Čestné vyhlásenia a zložil zábezpeku formou bankovej záruky
vo výške 3 OOO.-{
Uchádzač Č. 2: EUROVIA SK, a.s.
Ponuka bola predložená uchádzačom v jednom nepriehľadnom uzatvorenom obale, podpísaná na
základe plnej moci pánom Ing. Milošom Farkašom, riaditeľom závodu Stred. Plnomocenstvo je
súčasťou ponuky.
Ponuka sa nerozderuje na časti Ostatné a Kritériá.
Uchádzač predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ponuka obsahuje nasledovné
požadované doklady a dokumenty: sprievodný list s obsahom dokumentov, podpísaný zástupcom
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch;
- identifikačné údaje uchádzača: vyplnená príloha "D" týchto súťažných podkladov;
- plnú moc pre osobu, ktorá bude konať v mene všetkých osôb uchádzača, ktoré majú právo súčasne
konať v mene uchádzača - predkladať platné dokumenty v listinnej forme a podpisovať ponuku v
listinnej forme;
- návrh na plnenie kritérií: za zákazku spolu: 312 174,34 { bez DPH, 374 609,20 € s DPH,
vtom:
SO Ol: 146 183,43 c bez DPH,
SO 02: 122 755,14 € bez DPH,
SO 03: 43 235,77 c bez DPH
- banková záruka Slovenská sporiteľňa,
eur)

.,

/

a. s. zo dňa 19. 3. 2018 na sumu 3 000.-( (slovom tri tisíc
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- podpísaný a doplnený
prílohy Č. 4

Návrh zmluvy o dielo, včítane prílohy

Č.

3 - oceneného Výkazu - výmer,

- harmonogram stavebných prác kompletnej realizácie diela na 6 mesiacov, prílohy Č. 5 - fotokópia
Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice i - oddiel Sa, Vložka Č. 248/V s Osvedčovacou
doložkou, Výpis z registra partnerov verejného sektora s aktuálnym stavom k 07.03.2018
- uchádzač predložil Čestné vyhlásenie, že súhlasí s podmienkami zadanými verejným obstarávateľom
vo výzve, v súťažných podkladoch a v Návrhu zmluvy o dielo
-- uchádzač predložil Čestné vyhlásenie o nezávislom stanovení ponuky
- uchádzač predložil súhlas so spracovaním osobných údajov
- uchádzač uviedol podiel plnenia zmluvy subdodávatermi
- uchádzač predložil Čestné vyhlásenie, že je zapísaný v Zozname hospodárskych
pod 2017/l-PO-B4054 a zároveň Náhľad do Zoznamu hospodárskych subjektov

subjektov

- uchádzač predložil Čestné vyhlásenie, že obraty spoločnosti sú za rok 2014 - 82495437,00, za rok
2015 - 189962066,00, za rok 2016 - 112316 809 - spolu 384774312,00 (, čím splnil podmienky
účasti
- uchádzač predložil zoznam stavebných prác vo výške13 305 924,64 ( za obdobie 10/ 2014 do
01/2017 -a predložil referencie zapísané v systéme ISZU - časť Referencie, čím splnil podmienky
účasti
- uchádzač predložil kópiu kompletnej ponuky na elektronickom nosiči OVO/CD vo formátoch
kódovania, ktoré je možno otvoriť programami MS Office alebo Acrobat Reader, jasne označenú ako
Kópia.
Uchádzač splnil podmienky účasti - určené v súlade s § 32, § 33 a § 34, kompletne ocenil Výkazvýmer, predložil všetky požadované Čestné vyhlásenia a zložil zábezpeku formou bankovej záruky
vo výške 3 OOO.-€

Uchádzač č. 3 OMOSS, spol. s r.o.
Ponuka bola predložená uchádzačom v jednom nepriehľadnom
konateľom Patrikom Filekom.
Ponuka sa nerozderuje na časti Ostatné a Kritériá.

uzatvorenom

obale, podpísaná

Uchádzač predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ponuka obsahuje nasledovné
požadované doklady a dokumenty: sprievodný list s obsahom dokumentov, podpísaný zástupcom
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch;
- identifikačné údaje uchádzača: vyplnená príloha "O" týchto súťažných podkladov;
- návrh na plnenie kritérií: za zákazku spolu: 334369,10 € bez DPH, 401242,92 € s DPH,
vtom:
SO 01: 147 789,67 c bez DPH,
SO 02: 139 366,36 c bez DPH,
SO 03: 47 213,07 € bez DPH
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- banková záruka VÚ8 banka, a. s. zo dňa 22. 3. 2018 na sumu 3 OOO.-f (slovom tri tisíc eur)
- podpísaný a doplnený Návrh zmluvy o dielo, včítane prílohy Č. 3 - oceneného Výkazu - výmer,
prílohy Č. 4 - harmonogram stavebných prác kompletnej realizácie diela na 6 mesiacov, prílohy
fotokópia Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina - oddiel Sro, Vložka Č. 12032/L,

Č.

5-

- uchádzač predložil Čestné vyhlásenie, že súhlasí s podmienkami zadanými verejným obstarávateľom
vo výzve, v súťažných podkladoch a v Návrhu zmluvy o dielo
-- uchádzač predložil Čestné vyhlásenie o nezávislom stanovení ponuky
- uchádzač predložil súhlas so spracovaním osobných údajov
- uchádzač uviedol podiel plnenia zmluvy subdodávateľmi
- uchádzač predložil Jednotný európsky dokument, ktorým verifikuje
hospodárskych subjektov pod reg. Č. 2017/1-PO-E4308

že je zapísaný v Zozname

- uchádzač predložil Jednotný európsky dokument, ktorým verifikuje, že obraty spoločnosti Sú za roky
2014-2016 v takej výške ako požaduje verejný obstarávateľ v podmienkach účasti - čím splnil
podmienky účasti
- uchádzač predložil Jednotný európsky dokument, ktorým verifikuje, že zoznam stavebných prác a
referencií spoločnosti sú za roky 2014-2016 v takej výške ako požaduje verejný obstarávateľ
v podmienkach účasti, čím splnil podmienky účasti
uchádzač predložil kópiu kompletnej ponuky na elektronickom nosiči OVO/CD vo formátoch
kódovania, ktoré je možno otvoriť programami MS Office alebo Acrobat Reader, jasne označenú ako
Kópia.
Uchádzač splnil podmienky účasti - určené v súlade s § 32, § 33 a § 34, kompletne ocenil Výkazvýmer, predložil všetky požadované Čestné vyhlásenia a zložil zábezpeku formou bankovej záruky
vo výške 3 OOO.-{

Uchádzač č. 4 8&8, spol. s r.o.
Ponuka bola predložená uchádzačom v jednom nepriehľadnom
konateľom Rudolfom Barčákom.
Ponuka sa nerozdeľuje na časti Ostatné a Kritériá.

uzatvorenom

obale, podpísaná

Uchádzač predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ponuka obsahuje nasledovné
požadované doklady a dokumenty: sprievodný list s obsahom dokumentov, podpísaný zástupcom
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch;
- identifikačné údaje uchádzača:vyplnená príloha "O" týchto súťažnýchpodkladov;
- návrh na plnenie kritérií: za zákazku spolu: 279208,84 € bez DPH, 335050,61 € s DPH,
vtom:
SO 01: 127 812,64 { bez DPH,
SO 02: 113 305,52 c bez DPH,
5003: 38090,68 c bez DPH
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- Uchádzač zložil finančnú zábezpeku na účet verejného obstarávateľa
3 OOO.-{(slovom tri tisíc eur)
- podpísaný a doplnený
prílohy Č. 4

Návrh zmluvy o dielo, včítane prílohy

Č.

dňa 27. 03. 2018 v sume

3 - oceneného Výkazu - výmer,

- harmonogram stavebných prác kompletnej realizácie diela na 6 mesiacov, prílohy Č. 5 - fotokópia
Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina - oddiel Sro1091s/L, s Osvedčovacou doložkou,
Výpis z registra partnerov verejného sektora s aktuálnym stavom kOS. 03. 2018
- uchádzač predložil Čestné vyhlásenie, že súhlasí s podmienkami zadanými verejným obstarávateľorn
vo výzve, v súťažných podkladoch a v Návrhu zmluvy o dielo
-- uchádzač predložil Čestné vyhlásenie o nezávislom stanovení ponuky
- uchádzač predložil súhlas so spracovaním osobných údajov
- uchádzač uviedol podiel plnenia zmluvy subdodávateľmi
- uchádzač predložil Jednotný európsky dokument, ktorým verifikuje
hospodárskych subjektov pod reg. Č. 2017/s-PO-Es084

že je zapísaný v Zozname

- uchádzač predložil Jednotný európsky dokument, ktorým verifikuje, že obraty spoločnosti sú za roky
2014-2016 v takej výške ako požaduje verejný obstarávateľ v podmienkach účasti - čím splnil
podmienky účasti
- uchádzač predložil Jednotný európsky dokument, ktorým verifikuje, že zoznam stavebných prác a
referencií spoločnosti sú za roky 2014-2016 v takej výške ako požaduje verejný obstarávateľ
v podmienkach účasti, čím splnil podmienky účasti
uchádzač predložil kópiu kompletnej ponuky na elektronickom nosiči OVO/CD vo formátoch
kódovania, ktoré je možno otvoriť programami MS Office alebo Acrobat Reader, jasne označenú ako
Kópia.
Uchádzač splnil podmienky účasti - určené v súlade s § 32, § 33 a § 34, kompletne ocenil Výkazvýmer, predložil všetky požadované Čestné vyhlásenia a zložil zábezpeku formou zloženia
finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa

vo výške 3 000.-(

Uchádzač č. 5 SATES,a.s.
Ponuka bola predložená uchádzačom v jednom nepriehľadnom uzatvorenom
členmi predstavenstva Ing. Ladislavom Bačíkom . Ľudovítom Švirecom
Ponuka sa nerozderuje na časti Ostatné a Kritériá.

obale, podpísaná

Uchádzač predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ponuka obsahuje nasledovné
požadované doklady a dokumenty: sprievodný list s obsahom dokumentov, podpísaný zástupcom
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch;
- identifikačné údaje uchádzača: vyplnená príloha "O" týchto súťažných podkladov;
- návrh na plnenie kritérií: za zákazku spolu: 338535,22 ( bez DPH, 406 242,26 ( s DPH,
vtom:
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SO 01: 152 615,55 € bez DPH,
50 02: 134 529,17 c bez DPH,
5003: 51390,50 € bez DPH
- Uchádzač zložil finančnú zábezpeku na účet verejného obstarávatera dňa 27. 03. 2018 v sume
3000.-( (slovom tri tisíc eur)
- podpísaný a doplnený
prílohy Č. 4

Návrh zmluvy o dielo, včítane prílohy

Č.

3 - oceneného Výkazu - výmer,

- harmonogram stavebných prác kompletnej realizácie diela na 6 mesiacov, prílohy Č. 5 - fotokópia
Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín - oddiel Sa, Vložka Č. 279/R, Výpis z registra
partnerov verejného sektora s aktuálnym stavom k 27.03.2018
- uchádzač predložil Čestné vyhlásenie, že súhlasí s podmienkami zadanými verejným obstarávateľorn
vo výzve, v súťažných podkladoch a v Návrhu zmluvy o dielo
-- uchádzač predložil Čestné vyhlásenie o nezávislom stanovení ponuky
- uchádzač predložil súhlas so spracovaním osobných údajov
- uchádzač uviedol podiel plnenia zmluvy subdodávateľrni
- uchádzač predložil Jednotný európsky dokument, ktorým verifikuje
hospodárskych subjektov pod reg. č. 2016/11-PO-C8183

že je zapísaný v Zozname

- uchádzač predložil Jednotný európsky dokument, ktorým verifikuje, že obraty spoločnosti sú za roky
2014-2016 v takej výške ako požaduje verejný obstarávateľ v podmienkach účasti - čím splnil
podmienky účasti
- uchádzač predložil Jednotný európsky dokument, ktorým verifikuje, že zoznam stavebných prác a
referencií spoločnosti sú za roky 2014-2016 v takej výške ako požaduje verejný obstarávateľ
v podmienkach účasti, čím splnil podmienky účasti
- uchádzač predložil kópiu kompletnej ponuky na elektronickom nosiči OVO/CD vo formátoch
kódovania, ktoré je možno otvoriť programami MS Office alebo Acrobat Reader, jasne označenú ako
Kópia.
Uchádzač splnil podmienky účasti - určené v súlade s § 32, § 33 a § 34, kompletne ocenil Výkazvýmer, predložil všetky požadované Čestné vyhlásenia a zložil zábezpeku formou bankovej záruky
vo výške 3 000.-(

Uchádzač č.:6 5TRABAG, s.r.o.

,
Ponuka bola predložená uchádzačom v jednom nepriehľadnom
základe plnej moci p. Jurajom Vojtíškom a Ing. Jánom Michelom.
Ponuka sa nerozderuje na časti Ostatné a Kritériá.

uzatvorenom obale, podpísaná na

Uchádzač predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ponuka obsahuje nasledovné
požadované doklady a dokumenty: sprievodný list s obsahom dokumentov, podpísaný zástupcom
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch;

- identifikačné

údaje uchádzača: vyplnená

- návrh na plnenie
vtom:

príloha "D" týchto

súťažných

podkladov;

za zákazku spolu: 324 879,62 € bez DPH, 389 855,54 € s DPH,

kritérií:

SO 01: 148 021,34 € bez DPH,
SO 02: 130 233,24

c bez

SO 03:

€ bez DPH

46625,04

- banková

DPH,

záruka UniCreditBank,

- uchádzač predložil
- podpísaný

a. s. zo dňa 16. 3. 2018 na sumu 3000.-(

plnomocenstvo

a doplnený

Návrh

k podpisu ponuky

zmluvy

o dielo,

(slovom

tri tisíc eur)

pre oboch podpisujúcich

včítane

prílohy

Č. 3 -

oceneného

Výkazu - výmer,

prílohy Č. 4
- harmonogram
Výpisu

stavebných

z Obchodného

s Osvedčovacou

prác kompletnej

registra

doložkou,

realizácie

Okresného

Výpis z registra

diela

súdu

Bratislava

partnerov

verejného

na 6 mesiacov,
I -

prílohy

oddiel

sektora

Sro,

Č. 5 - fotokópia
Vložka

s aktuálnym

stavom

Č.

991/B

k 21. 03.

2018
- uchádzač predložil

Čestné vyhlásenie,

vo výzve, v súťažných

podkladoch

-- uchádzač predložil

o nezávislom

súhlas so spracovaním

569549423
- uchádzač
posledných
-

verejným

obstarávateľorn

ponuky

údajov

podiel plnenia zmluvy subdodávateľmi

predložil

Čestné vyhlásenie,

€ - čím splnil podmienky
predložil

subjektov

že obraty

pod reg. Č. 2017/4-PO-C2483

spoločnosti

Čestné vyhlásenie,

predložil

kópiu

že zoznam

kompletnej

ktoré je možno otvoriť

sú za roky 2014-2016

sú vo výške

účasti
stavebných

rokov vo výške 485 985 672 i, čím splnil podmienky

uchádzač

kódovania,

stanovení

osobných

- uchádzač je zapísaný v Zozname hospodárskych
- uchádzač

zadanými

a v Návrhu zmluvy o dielo

Čestné vyhlásenie

- uchádzač predložil
- uchádzač uviedol

že súhlasí s podmienkami

ponuky

programami

prác a referencií

spoločnosti

sú za

účasti

na elektronickom

nosiči

MS Office alebo Acrobat

DVD/CD

vo formátoch

Reader, jasne označenú

ako

Kópia.
Ak ide o dokumenty,
elektronickej

ktoré

podobe

sú podpísané

s uvedením

podpisu, bez uvedenia

mena

alebo

obsahujú

a priezviska

podpisu týchto osôb a odtlačku

osôb,

odtlačok
ktoré

pečiatky,

dokumenty

predkladajú
podpísali

sa v

a dátumu

pečiatky.
/

Uchádzač splnil podmienky
výmer,

predložil

všetky

účasti - určené v súlade s § 32, § 33 a § 34, kompletne

požadované

Čestné vyhlásenia

a zložil zábezpeku

a vyhodnotenie

ponúk, menovaná

primátorom

formou

ocenil výkaľbankovej

záruky

vo výške 3 OOO.-€

Xl

Vyhodnotenie

ponúk

Komisia na otváranie
a vyhodnotenie

ponúk vyhodnotila

splnenie

podmienok
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mesta Turzovka,

účasti všetkých

uchádzačov,

na otváranie
ktorí predložili

ponuky.
Komisia skontrolovala predložené ponuky uchádzačov, čo sa týka úplnosti ocenenia výkazov -výmer
za objekt SO Ol, SO 02 a SO 03.
V predložených ponukách neboli zistené žiadne prípady vynechania alebo ocenenia položiek
rozpočtu nereálnymi cenami.
Na základe vyššie komisia konštatuje, že všetky ponuky splnili podmienky účasti a ich ponuky sú
vypracované v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa

- v súlade s rozpočtom poskytnutým

v Súťažných podkladoch.
Najnižšiu cenu predložil uchádzač

Č.

4 - B&B, spol. s r.o., 023 21 Korňa 889, IČO 36377902,

Ponuková zmluvná cena celkom:

279 208,84 { bez DPH
335 050,61

e S DPH

Uchádzač predložil splnenie podmienok účasti formou Jednotného európskeho dokumentu a tak je
požiadaný

o predloženie podmienok účasti v súlade s § 32, § 33 a § 34 tak ako ich verejný

obstarávateľ uviedol v požiadavkách na splnenie podmienok účasti, a to v lehote do piatich
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
Uchádzač preukázateľne prevzal Žiadosť o nahradenie dokladov, ktoré predložil do ponuky
Jednotným európskym dokumentom

dňa 6.4. 2018 a v určenej lehote - do piatich pracovných dní

- doručil požadované dokumenty dňa 11. 4. 2018.
Komisia vyhodnotila

podmienky účasti predložené uchádzačom a konštatuje, že uchádzač splnil

podmienky účasti.
Ponuka uchádzača

Č.

4 - B&B spol. s r.o., 023 21 Korňa, IČO 36377902 bola vyhodnotená ako

úspešná.
Na základe uvedeného, komisia menovaná primátorom Mesta Turzovka, na otváranie a
vyhodnotenie ponúk, odporúča verejnému obstarávateľovi uzavrieť Zmluvu o dielo s úspešným
uchádzačom.

Podpisy členov komisie:

V Turzovke, dňa 12. 04. 2018
Zapísala: Ing. Magdalena Scheberová, poverená procesom verejného obstarávania
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