ZVS IMPEX, akciová spoločnosť
Štúrova 925/27, 01841 Dubnica nad Váhom
Žiadateľom / prijímateľom je osoba, ktorá nie je verejným obstarávateľom, ani obstarávateľom, ale ktorej verejný obstarávateľ poskytne časť finančných prostriedkov z NFP predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb, pričom na túto osobu sa vzťahuje Metodický pokyn CKO
č. 12, ktorý je priamo uplatniteľný pre EŠIF s účinnosťou od 31.10.2018 a stanovuje pravidlá obstarávania pre tieto typy zákaziek.

Zápisnica zo zákazky
„Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy
spoločnosti ZVS IMPEX, akciová spoločnosť - strecha, svetlíky, bleskozvod“

1. Názov verejného obstarávateľa: ZVS IMPEX, akciová spoločnosť, Štúrova 925/27,
01841 Dubnica nad Váhom
2. Predmet / názov zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy spoločnosti ZVS IMPEX, akciová spoločnosť - strecha, svetlíky, bleskozvod“
3. Druh zákazky: stavebné práce
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet,Hlavný slovník:
45000000-7 Stavebné práce Stavebné práce
Dodatočné kódy, Hlavný slovník:
45260000-7 Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné stavebné práce
45261410-1 Strešné izolačné práce
45261910-6 Opravy striech
44115400-3 Strešné okná
31216200-5 BVleskozvody
5.

Spôsob určenia predpokladanej hodnoty zákazky: na základe projektantom
stanovenej ceny v rozpočte výkazu výmer
6.
Kritérium na vyhodnocovanie ponúk: Najnižšia celková cena v EUR s DPH za celý
predmet zákazky
7. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bola zákazka s nízkou hodnotou
vykonaná:
a)
Oprávp.
nenie
č.
dodáDátum
Spôsob
Prijatá
Názov osloveného dodávateľa
vať
oslovenia
oslovenia
ponuka:
predáno/nie
met zákazky
áno/nie

1 HYDROIZOL SLOVAKIA s.r.o., Kamenná 19 areál
(PRIUS), 010 01 Žilina

Kamenná 19 areál (PRIUS)
010 01 Žilina

10. mája
2019

e-mailom
elektronicky

áno

nie

10. mája
2019

e-mailom
elektronicky

áno

nie

10. mája
2019

e-mailom
elektronicky

áno

áno

2 ROKO gips, s.r.o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza

3 PROIZOL, s.r.o., Trenčianska cesta 887/52, 957
01 Bánovce nad Bebravou

ZVS IMPEX, akciová spoločnosť
Štúrova 925/27, 01841 Dubnica nad Váhom
Žiadateľom / prijímateľom je osoba, ktorá nie je verejným obstarávateľom, ani obstarávateľom, ale ktorej verejný obstarávateľ poskytne časť finančných prostriedkov z NFP predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb, pričom na túto osobu sa vzťahuje Metodický pokyn CKO
č. 12, ktorý je priamo uplatniteľný pre EŠIF s účinnosťou od 31.10.2018 a stanovuje pravidlá obstarávania pre tieto typy zákaziek.

b) zoznam predložených ponúk
p.
č.

Názov a sídlo uchádzača, ktorý
predložil ponuku

Dátum predloženia ponuky

Celková cena v EUR s DPH
za celý predmet zákazky

Vyhodnotenie
splnenia podmienok

1

M. S. STAV, s. r. o.
Nobelova 34, 831 02 Bratislava

28. mája 2019,
18:53 hod.

314 711,57

Splnil

2

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36,
010 04 Žilina

29. máj 2019
08:46 hod.

312 073,26

Splnil

3

PROIZOL, s.r.o., Trenčianska cesta
887/52, 957 01 Bánovce nad
Bebravou

29. máj 2019
09:48 hod.

259 802,23
Splnil

4

R3STAV s.r.o., Slavíkova 6143/18E, 29. mája 2019,
708 00 OStrava - Poruba
9:49 hod.

289 844,11

5

MIPE Invest, s.r.o., P.O.Hviezdoslava 551, 013 03 Žilina-Varín

263 313,97

6

29. mája 2019,
9:54 hod.

HSH izol s.r.o., Trnavská 920,926
29. mája 2019,
c) 01
podrobný
Sereď opis vyhodnotenia splnenia
9:22
podmienok
hod.
účasti:

Splnil
Splnil

262 436,92

Splnil

Podmienka účasti/požiadavka na predmet zákazky
Uchádzač
§ 32 ods. 1 písm.
predložil
e) ZVO dokladom o splnil
oprávnení dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať
službu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky

1

2
predložil
splnil

3
predložil
splnil

4
predložil predložil
splnil
splnil

5

6
predložil
splnil

ZVS IMPEX, akciová spoločnosť
Štúrova 925/27, 01841 Dubnica nad Váhom
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č. 12, ktorý je priamo uplatniteľný pre EŠIF s účinnosťou od 31.10.2018 a stanovuje pravidlá obstarávania pre tieto typy zákaziek.

§ 32 ods. 1 písm.
predložil
f) ZVO čestné vysplnil
hlásene, že nemá
uložený zákaz
účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike
alebo v štáte sídla,
miesta podnikania
alebo obvyklého
pobytu

predložil
splnil

predložil
splnil

predložil predložil
splnil
splnil

predložil
splnil

Identifikačné
údaje uchádzača

predložil
splnil

predložil
splnil

predložil
splnil

predložil predložil
splnil
splnil

predložil
splnil

Návrh uchádzača
na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

predložil
splnil

predložil
splnil

predložil
splnil

predložil predložil
splnil
splnil

predložil
splnil

Nacenený Výkaz
výmer

predložil
splnil

predložil
splnil

predložil
splnil

predložil predložil
splnil
splnil

predložil
splnil

Zoznam subdodávateľov Príloha
č. 7- uchádzač
predkladá len v
prípade, že časť
predmetu obstarania bude realizovať formou
subdodávky

predložil,
nemá subdodávateľov, splnil

predložil,
má subdodávateľova,
splnil

predložil,
má subdodávateľov.
splnil

predložil,
nemá
subdodávateľov,
splnil

predložil,
nemá
subdodávateľov, splnil

predložil,
nemá subdodávateľov,
splnil

d) Poradie uchádzačov:

PoraObchodné mená, sídla alebo miesta podnikania
die
uchádzačov
PROIZOL, s.r.o., Trenčianska cesta 887/52, 957 01
1
Bánovce nad Bebravou

Najnižšia celková cena v EUR
bez DPH za celý predmet zákazky

259 802,23

ZVS IMPEX, akciová spoločnosť
Štúrova 925/27, 01841 Dubnica nad Váhom
Žiadateľom / prijímateľom je osoba, ktorá nie je verejným obstarávateľom, ani obstarávateľom, ale ktorej verejný obstarávateľ poskytne časť finančných prostriedkov z NFP predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb, pričom na túto osobu sa vzťahuje Metodický pokyn CKO
č. 12, ktorý je priamo uplatniteľný pre EŠIF s účinnosťou od 31.10.2018 a stanovuje pravidlá obstarávania pre tieto typy zákaziek.

2

HSH izol s.r.o., Trnavská 920,926 01 Sereď

262 436,92

3

MIPE Invest, s.r.o., P.O.Hviezdoslava 551, 013 03 Žilina-Varín

263 313,97

4

R3STAV s.r.o., Slavíkova 6143/18E, 708 00 OStrava Poruba

289 844,11

5

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36,
010 04 Žilina

312 073,26

6

M. S. STAV, s. r. o.
Nobelova 34, 831 02 Bratislava

314 711,57

8.

Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: Nikto nebol vylúčený

9.

Identifikácia úspešného uchádzača: PROIZOL, s.r.o., Trenčianska cesta 887/52, 957 01
Bánovce nad Bebravou

Cena úspešného uchádzača za celý predmet zákazky:259 802,23 Eur bez DPH
Ponuka tohto uchádzača zároveň splnila všetky podmienky určené spoločnosťou ZVS IMPEX, akciová spoločnosť, Štúrova 925/27, 01841 Dubnica nad Váhom, dosiahla najnižšiu cenu v EUR
bez DPH celého predmetu zákazky a je pre ZVS IMPEX, akciová spoločnosť, Štúrova 925/27,
01841 Dubnica nad Váhomnajviac cenovo výhodná.
10. Cena víťaznej ponuky: 259 802,23 Eur bez DPH
11. Spôsob vzniku záväzku: Zmluva o dielo
12. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby: Ing. Pavol Čahoj-predseda predstavenstva
13. Miesto a dátum vyhodnotenia zákazky: Dubnica nad Váhom 03.06.2019

