Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
na predmet zákazky v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“)
„Vypracovanie štúdie návrhu administratívnych priestorov pre budovu
v Banskej Bystrici na Skuteckého 20“
konaného dňa 26. 9. 2013

Ponuky vyhodnocovali zamestnanci VšZP, ktorí zadávanie zákazky pripravovali:
Ing. Vladimír Bartovič
Ing. Nadežda Pyteľová
PhDr. Mária Kuklicová.
Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená v profile verejného obstarávateľa

dňa

20.9.2013 a zároveň bola zaslaná trom uchádzačom:
1. Ing. František Víťazka – STAVIT, Krížna 12, 96501 Žiar nad Hronom,
2. Construction Services s. r. o., Na Kracinách 2, 900 33Marianka,
3. CONCO, s. r. o., Rožňavská 24, 821 04 Bratislava.
Predpokladaná hodnota zákazky bola do 7 600, 00 eur bez DPH.
Opis predmetu zákazky s nízkou hodnotou:
Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie a podkladov pre účely vyhotovenia projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie v mierke 1:50, vrátane projektu interiéru, za účelom
adaptácie existujúcej budovy bývalej SPŠS na Skuteckého 20 v Banskej Bystrici na
administratívne priestory prvého a druhého kontaktu VšZP. Štúdia bude obsahovať časti:
- Vypracovanie úvodnej správy k projektu,
- Návrh variantných riešení pôdorysov nového stavu objektu – minimálne 3 varianty,
- Vypracovanie legendy miestností s počtom pracovníkov,
- Kalkulácia odhadu nákladov na rekonštrukciu objektu v dvoch alternatívach (vrátane,
resp. bez bočného traktu telocviční),
- Dopracovanie vybraného variantu + zapracovanie zmien požadovaných
objednávateľom,
- Zapracovanie presunu regálového systému z jestvujúcej budovy na Skuteckého 22
v Banskej Bystrici,
- Návrh technického štandardu a technických parametrov vybavenia priestorov,
- Vypracovanie návrhu rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,
- Projekt interiéru.
Zároveň požadujeme dodať v rámci zákazky nasledovné:
1. aký sadzobník bol pre výpočet ceny použitý,
2. predpokladaný obsah projektovej dokumentácie,
3. ponuka ceny v eurách bez DPH, DPH, cena s DPH za celý predmet zákazky,
4. informáciu, či sa pre potreby realizácie budú vyžadovať stanoviská iných inštitúcií –
ak áno, ktorých (uviesť názov a kontaktnú adresu),

5. v prípade, že bude potrebná
predpokladanej cene.

inžinierska činnosť, uviesť v akom rozsahu a v akej

Štúdia bude dodaná:
- v listinnej podobe 6x,
- 2x na CD v digitálnej podobe – formát pdf a dwg.
Kód CPV:
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
V určenej lehote na predkladanie ponúk dňa 26.09. 2013 do 10:00 hod. predložili ponuku
Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. na uvedený predmet zákazky dvaja oslovení uchádzači
v poradí:
Uchádzač č. 1 Ing. František Víťazka – STAVIT, Krížna 12, 96501 Žiar nad Hronom,
Návrh na plnenie kritéria:
Cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky
8 428,00 eur bez DPH,
Uchádzač predložil: iba cenovú ponuku.
Uchádzač č. 2 Construction Services s. r. o., Na Kracinách 2, 900 33Marianka,
Návrh na plnenie kritéria:
Cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky
7 490,00 eur bez DPH,
Uchádzač predložil:
- Výpis z obchodného registra - kópia, Autorizačné osvedčenie – autorizovaný stavebný
inžinier - kópia, Certifikát orgán systémov manažérstva – kópia,
- Referencie na tri dodávky realizované za uplynulé 2 roky,
- Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá pozastavenú činnosť, že nie je dlžníkom
v sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, že nemá daňové nedoplatky a súčasne
o tom, že nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by bránili dodaniu predmetu zákazky.
1. Uchádzač č.2 splnil podmienky účasti v plnom rozsahu a v súlade s požiadavkami z
Výzvy na predloženie ponuky zo dňa 20.9.2013. Uchádzač č. 1 nepredložil Verejnému
obstarávateľovi Referencie na minimálne tri zákazky rovnakého alebo podobného
charakteru za uplynulé 2 roky ani Čestné vyhlásenie uchádzača. Z tohto dôvodu komisia
ponuku uchádzača č. 1 nevyhodnocovala.
Identifikácia úspešného uchádzača:
Construction Services s. r. o., Na Kracinách 2, 900 33Marianka,
IČO: 43 928 595
DIČ: 2022514736
Kontaktná osoba: Ing. Daniel Bél
email: daniel.bel@c-s.sk
Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:
50052/B.

Sro, Vložka číslo:

Verejný obstarávateľ na základe tejto Zápisnice z vyhodnotenia ponúk s úspešným
uchádzačom podpíše Zmluvu o dielo. Lehota ukončenia diela je určená do 1 mesiaca odo dňa
nadobudnutia účinnosti zmluvy.
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Lehota viazanosti ponúk je určená do 30.11. 2013.
Prítomní zamestnanci VšZP, ktorí ponuky na uvedený predmet zákazky
vyhodnocovali, odporúčajú štatutárnemu orgánu VšZP prijať ponuku úspešného uchádzača.
Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača k realizácii zákazky na základe Objednávky.
Bratislava 26. 09. 2013
Zápisnicu podpísali:

Ing. Vladimír Bartovič
Ing. Nadežda Pyteľová
PhDr. Mária Kuklicová
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