Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
predložených uchádzačmi prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE vo verejnom
obstarávaní Prieskum trhu s názvom:

Statický posudok a realizačný projekt - projektová dokumentácia na
opravu zásobného sila na NO.

vyhlásenej zverejnením oznámenia o vyhlásení zákazky s nízkou hodnotu č. 5/Zevo dňa 02.07.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 17.07. 2020 do 11:00 hod.
Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Výzva na predkladanie bola dňa 02.07.2020 zaslaná prostredníctvom sw JOSEPHINE a
zverejnená v prostredí sw JOSEPHINE týmto subjektom:
▪
▪
▪

LuBAL project s.r.o., Lipník 157, 97232, IČO – 47911018, lubalproject@gmail.com
VERTICAL INDUSTRIAL a.s., Líščie Nivy 15, Bratislava, IČO – 35830085,
vertical@vertical.sk, cyril.dolinsky@vertical.sk
Hydrotech, a.s. Modranská 153, VINOSADY, IČO – 17315395, michal.vanco@hydrotech.sk

Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je vykonať podrobné diagnostikovanie a určiť celý rozsah poškodení:
- vypracovanie statického posudku a realizačného projektu – PD s rozpočtom a výkazom výmer
pre obstarávanie zhotoviteľa stavby.
Podrobná technická špecifikácia na predmet zákazky je uvedená v Prílohe č.1 vyhlásenia.
Všetky súvisiace činnosti musia byť vykonané v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Podmienky účasti
a) podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j. uchádzač musí byť oprávnený poskytovať službu v rozsahu
predmetu zákazky,
b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. j. že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
Splnenie podmienok účasti osobného postavenia uchádzač preukazuje čestným vyhlásením,
ktoré je súčasťou Prílohy č. 2- Návrh na plnenie kritérií – Cenová ponuka výzvy. (nie je potrebné predkladať
ďalší dokument).
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Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku:
Prostredníctvom sw. JOSEPHINE bola predložených 6 ponúk:
Uchádzač č.1
Obchodné meno: PRO-SENSE s.r.o.
Adresa: Zlatá 5614/8, Banská Bystrica
Ičo: 51875756
Kontaktná osoba: Ing. Adam Miškovčík, miskovcik@pro-sense.sk
Návrh na plnenie kritéria: 26 900,00 € bez DPH
Uchádzač č.2
Obchodné meno: VERTICAL INDUSTRIAL a.s.,
Adresa: Líščie Nivy 15, Bratislava
Ičo: 35830085
Kontaktná osoba: Peter Imriška, vertical@vertical.sk
Návrh na plnenie kritéria: 27 985,00 € bez DPH
Uchádzač č.3
Obchodné meno: LuBAL project s.r.o.,
Adresa: Lipník 157, 97232
Ičo: 47911018
Kontaktná osoba: Ing. PhD. Ľubomír BALÁŽ, lubalproject@gmail.com
Návrh na plnenie kritéria: 30 050,00 € bez DPH
Uchádzač č.4
Obchodné meno: Hydrotech, a.s.,
Adresa: Modranská 153, VINOSADY
Ičo: 17315395
Kontaktná osoba: Ing. Peter Bočan, bocan@hydrotech.sk
Návrh na plnenie kritéria: 28 800,00 € bez DPH
Uchádzač č.5
Obchodné meno: IDO HUTNÝ PROJEKT a.s.
Adresa: Tomášikova 64, Bratislava
Ičo: 35722371
Kontaktná osoba: Tomáš Jaborník, business.development@hupro.sk
Návrh na plnenie kritéria: 44 420,00 € bez DPH
Uchádzač č.6
Obchodné meno: ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o.
Adresa: Matuškova 398/8, Košice
Ičo: 36595551
Kontaktná osoba: Ing. Marián Erby, erby@statikastavieb.sk
Návrh na plnenie kritéria: 22 800,00 € bez DPH
Uchádzači vo svojej ponuke doručenej obstarávateľovi predložil:
- návrh na plnenie kritérií vložený prostredníctvo sw.JOZEPHINE,
- zoznam certifikátov a odborne spôsobilých osôb vložený prostredníctvo sw.JOZEPHINE,
- podpísaný návrh ZoD vložený prostredníctvo sw.JOZEPHINE.
Uchádzači splnili požiadavky obstarávateľa v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 02.07.2020.
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Vyhodnocovanie ponúk:
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena
Otváranie ponúk je neverejné.
Ponuky vyhodnocoval zamestnanec OLO a.s., ktorý zadávanie zákazky pripravoval:
Zuzana Machalíková
Záver:
Poverená osoba, ktorá ponuka na predmet zákazky vyhodnocovala, odporúča členom predstavenstva,
vyhlásiť za víťaza spoločnosť ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o., Matuškova 398/8, Košice, Ičo: 36595551.
Odôvodnenie:
Spoločnosť ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o., Matuškova 398/8, Košice predložila najvýhodnejšiu cenovú
ponuku pri splnení podmienok účasti.

Skontroloval:
Ing.Anna Rothbergová ........................................
HSE Manažér - žiadateľ

Mgr. Jozef Bálint
vedúci nákupu

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

Členovia predstavenstva prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE schvaľujú a
prehlasujú, že súhlasia s touto zápisnicou z otvárania ponúk.

Zapísal: Zuzana Machalíková- poverená osoba
V Bratislave dňa: 21.07.2020
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