
Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk
Protokol o zákazke č.11635

Názov zákazky: Modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v obci Trnovec nad Váhom

Zverejnená: 21.4.2022 11:02

Ukončená: 9.5.2022 11:47

Forma zverejnenia: ● Oslovenie uchádzačov emailom v systéme TENDERnet

Predpokladaná hodnota: 103160,23 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 06/2022 - 10/2022

Lehota na predkladanie
ponúk: do 9.5.2022 9:00

Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (tzv. Prieskum trhu)

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy je priložený zadávateľom v samostatnom dokumente.

Zadávateľ

Firma Obec Trnovec nad Váhom

IČO / DIČ / IČDPH: 00306240 / 2021024071 / neplatca DPH

Adresa Trnovec nad Váhom 587, 92571 Trnovec nad Váhom, SK

Kontaktná osoba Mgr. Nikoleta Vargová, +421917873524, prednosta@trnovecnadvahom.sk

Opis

Oblasť Stavebníctvo

Podoblasť Stavebné práce

Všeobecný opis zákazky

Výzva na predloženie ponuky je súčasťou príloh a obsahuje všetky informácie potrebné k predloženiu ponuky. 
Názov predmetu zákazky: 
„Modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v obci Trnovec nad Váhom“ 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie. Záujemca predkladá ponuku na celý predmet zákazky. 

Stručný opis zákazky: 
Predmetom zákazky je modernizácia a rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice v Trnovci nad Váhom. Miesto stavby: Trnovec nad
Váhom, č. parcely 643/4, 645/29, 645/30. V rámci stavebných prác pre modernizáciu budovy sa navrhuje zateplenie fasády modernými
technológiami. Pôvodné exteriérové výplne budú vymenené za plastové okná a dvere s izolačným trojsklom. Budú osadené aj dve nové
sekciové garážové brány. Vykurovanie jednotlivých priestorov bude riešené elektrickými lokálnymi vykurovacími telesami. V rámci projektu
je navrhnutá modernizácia vnútorných rozvodov elektroinštalácie hasičskej zbrojnice a vnútorné maľby stien. Časť prác bola vykonaná v
roku 2020-2021. Tieto práce sú označené v zadaní ako vykonané. Verejný obstarávateľ dôrazne odporúča uchádzačom vykonať obhliadku
stavby. Termín obhliadky je možné dohodnúť so starostom obce na tel. čísle 0917 873 526. 

Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 
V zmysle špecifikácie predmetu zákazky (Príloha č.1), projektovej dokumentácie (Príloha č. 2), Predná časť-zadanie (Príloha č. 3) a zadná
časť – zadanie (Príloha č. 4). 

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 
Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na základe rozpočtu projektu na 103 160,23 € bez DPH. 

Miesto plnenia : 
Obec Trnovec nad Váhom č. parcely 643/4, 645/29, 645/30 v k. ú. Trnovec nad Váhom 

Spoločný slovník obstarávania (CPV) pre rozhodujúcu časť predmetu zákazky: 

Hlavný predmet: 

45000000-7    Stavebné práce 

Dodatočné kódy CPV: 

45210000-2    Stavebné práce na stavbe budov 

45216121-8    Stavebné práce na objektoch hasičských staníc 

45321000-3    Tepelnoizolačné práce 
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Možnosť predloženia variantných riešení: 
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude sa takéto riešenie
vyhodnocovať. 

Trvanie zmluvy  alebo lehota pre skončenie realizácie diela: 
Predpokladaná realizácia diela je 06/2022 – 10/2022. 

 Vyhotovenie ponuky 
12.1  Ponuka sa predkladá v elektronickej podobe prostredníctvom systému tendernet. 
12.2V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe sa potvrdenia,  doklady  a iné  dokumenty  tvoriace  obsah  ponuky v rozsahu
stanovenom  v tejto  výzve, musia predložiť podľa požiadavky uvedenej pri špecifikácii daného potvrdenia, dokladu alebo dokumentu ako: 
a)naskenované originály alebo naskenované úradne osvedčené kópie originálov (vyhotovuje záujemca/uchádzač) alebo 
b)elektronický dokument podpísaný kvalifikovaným / zaručeným elektronickým podpisom alebo 
c)elektronický  dokument  vyhotovený  postupmi  a prostriedkami  zaručenej elektronickej konverzie v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z.
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákonoe-Governmente) v
znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii (môže
vyhotoviť alebo zabezpečiť záujemca/uchádzač). 
12.2.1Každý dokument, ktorý nebol vystavený ako elektronický dokument podľa písmen b) a c), musí byť podpísaný ako listinný originál
oprávnenou osobou a z takéhoto podpísaného listinného originálu vyhotoví záujemca/uchádzač sken podľa písmena a), ak predloženie
skenu verejný obstarávateľ umožňuje. 
12.3  Verejný obstarávateľ stanovil na prijímanie súborov komunikačné formáty:  .pdf, .docx, .xlsx, .zip, .jpg, .xml. 

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: 
Predmet bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a zo zdrojov Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky, Prezídium
Hasičského a záchranného zboru, odbor plánovania a koncepcií - zmluvy č. PHZ-OPK1-2018-002242 o poskytnutí dotácie zo štátneho
rozpočtu a zmluvy č. PHZ-OPK1-2019-003374 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 

 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi 
14.1 Vzájomná    komunikácia    a dorozumievanie    medzi    verejným    obstarávateľom, záujemcami, resp. uchádzačmi bude
uskutočňovaná v slovenskom jazyku a to nasledovnými spôsobmi : 
elektronicky prostredníctvom systému tendernet  

telefonická komunikácia je možná LEN v prípadoch overenia doručenia písomnosti alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej
komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.  

14.2 Všetky žiadosti verejného obstarávateľa bude v súlade so zákonom doručovať verejný obstarávateľ (ak to bude v danom prípade
relevantné) prostredníctvom elektronickej komunikácie systémom tendernet. Odpovede na žiadosti bude verejnému obstarávateľovi
doručovať uchádzač prostredníctvom elektronickej komunikácie v systéme tendernet, pokiaľ nebude uvedené inak. Informáciu o výsledku
vyhodnotenia ponúk, oznámenie o zrušení verejného obstarávania bude verejný obstarávateľ doručovať (ak to bude v danom prípade
relevantné) prostredníctvom elektronickej komunikácie v systéme tendernet. 

Vysvetľovanie a doplnenie Výzvy a sprievodnej dokumentácie 
V prípade potreby objasniť vo verejnom obstarávaní Výzvu alebo  inú  sprievodnú  dokumentáciu  môže  ktorýkoľvek  zo záujemcov
požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom elektronickej komunikácie v systéme Tendernet. Vysvetlenie informácií uvedených vo Výzve,
alebo inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne poskytne všetkým záujemcom, najneskôr však tri (3)
pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred. Za
včas doručenú požiadavku o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi prostredníctvom systému
Tendernet  v termíne najneskôr do 04. 05. 2022 do 15:00hod. 

Podmienky účasti - OSOBNÉ POSTAVENIE: 

(1)Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti podľa  ustanovenia  §  32  ods.  1  zákona týkajúcu sa
osobného postavenia : 

a) písm.e) je oprávnený realizovať predmet zákazky 

b) písm.f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa §40 ods.6 písm.f) zákona z dôvodu
neodstrániteľnosti konfliktu záujmov. 

(2) Podmienku účasti podľa bodu 1a) uchádzač nepreukazuje, verejný obstarávateľ si danú skutočnosť overuje sám v obchodných
registroch. Podmienku účasti podľa bodu 1b) uchádzač nepreukazuje, verejný obstarávateľ si danú skutočnosť overuje sám v registroch o
hospodárskych subjektoch vedené Úradom pre verejné obstarávanie. 

Obsah ponuky: 
Ponuka musí obsahovať: 

a) Cenový návrh za realizáciu celého predmetu zákazky podľa tejto výzvy, podľa  vzoru, ktorý je Prílohou č.6 výzvy – Kalkulácia ceny,
pričom cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač nie je
platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke. 

b) Vyplnený výkaz výmer – Predná časť podľa Prílohy č. 3 a vyplnený výkaz výmer – Zadná časť podľa Prílohy č. 4. 

c) Čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami a s požiadavkami na predmet    zákazky  podľa vzoru, ktoré je Prílohou č.7
tejto výzvy – Vzor čestného vyhlásenia. 
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d) Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch  podľa vzoru, ktoré je Prílohou č.8  tejto výzvy – Vzor čestného vyhlásenia o subdodávateľoch. 

Lehota a spôsob predloženia ponuky 
Lehota na predloženie ponuky : 09. 05. 2022 do 09:00 hod. 

Spôsob predloženia ponuky : elektronicky prostredníctvom systému tendernet 

Otváranie ponúk: 09.05.2022 o 09:30 hod. 

Ponuky budú otvárané bez účasti uchádzačov. 

Lehota viazanosti ponúk:Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.07.2022 

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Dátum odoslania tejto Výzvy na súťaž : 21.04.2022. 

Informácia o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk sa zasiela úspešnému i neúspešným uchádzačom. 

Súťažná dokumentácia : bez úhrady, súčasť predmetnej výzvy. 

V prípade požiadavky na spracovanie osobných údajov fyzických osôb vo verejnom obstarávaní, v zmysle §13 ods.1 zákona č.18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov), postupuje zadávateľ zákazky a osoby podieľajúce sa na
spracovaní týchto osobných údajov v súlade s právnym základom podľa §13 ods.1 písm.c) zákona o ochrane osobných údajov-
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná, keď osobitným
predpisom je platný zákon o verejnom obstarávaní. 

Informácie k Prílohám Výzvy: 

Príloha č.1 – Špecifikácia predmetu zákazky 

Pre všetky prípadné požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré sa vzťahujú na predmet zákazky a ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu,
výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu
zákazky a v ponuke môžu byť predložené tieto alebo ekvivalentné. 

V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov a zariadení takto špecifikovaných v tejto výzve výlučne z dôvodu
jednoznačného vyjadrenia požiadaviek a funkčných súvislostí, verejný obstarávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie. 

Príloha č.2 – Projektová dokumentácia 
Pozostáva z 
Sprievodná správa 
Súhrnná technická správa 
01 Koordinačná situácia 
02 Pôdory 1NP PS 
03 Zvislý rez PS 
04 Pohľady PS 
05 Pôdorys 1NP NS 
06 Zvislý rez NS 
07 Pohľady NS 
1 Elektro 
2 Elektro 
3 Elektro 
4 Elektro 

Príloha č.3 – Výkaz výmer – Predná časť 
Všetky jednotkové ceny, položkové ceny i celkové ceny musia mať najviac dve desatinné miesta. Výnimka je možná len pri jednotkových
cenách, ktoré na prvom desatinnom mieste majú číslicu „nula“, tieto jednotkové ceny môžu mať maximálne štyri desatinné miesta.  
Nacenený výkaz výmer s uvedením dátumu vyhotovenia nemusí byť podpísaný oprávnenou osobou uchádzača. 

Príloha č.4 – Výkaz výmer – Zadná časť 
Výkaz – výmer zadnej časti budovy. 
Všetky jednotkové ceny, položkové ceny i celkové ceny musia mať najviac dve desatinné miesta. Výnimka je možná len pri jednotkových
cenách, ktoré na prvom desatinnom mieste majú číslicu „nula“, tieto jednotkové ceny môžu mať maximálne štyri desatinné miesta. 
Nacenený výkaz výmer s uvedením dátumu vyhotovenia nemusí byť podpísaný oprávnenou osobou uchádzača. 

Príloha č.5 – Vzor zmluvy 
S úspešným uchádzačom bude podpísaná Zmluva o dielo v zmysle Obchodného zákonníka platného v SR podľa vzoru zmluvy, ktorý je
Prílohou č. 5 tejto výzvy.  

Príloha č.6 – Kalkulácia ceny 
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Cena za predmet zákazky sa stanovuje v zmysle platnej legislatívy o cenách. 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za realizáciu predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR. Cena
predmetu zákazky musí byť vyjadrená ako cena za kompletné plnenie. Celková cena, ktorú uchádzač v ponuke uvedie, sa za takú
považovať aj bude. Pre vyhodnotenie cien ponúk je rozhodujúca celková cena. Ak uchádzač predloží dve rôzne celkové ceny v jednej
ponuke, platiť bude cena výhodnejšia pre verejného obstarávateľa, ak neovplyvní poradie uchádzačov. Všetky jednotkové ceny, položkové
ceny i celkové ceny musia mať najviac dve desatinné miesta. 
Nacenená Kalkulácia ceny s uvedením dátumu vyhotovenia nemusí byť podpísaná oprávnenou osobou uchádzača. 

V prípade uplatnenia inštitútu vysvetľovania môžu po spoločnej dohode verejný obstarávateľ a záujemcovia vykonať zmeny alebo doplnenia
v texte vzorovej zmluvy pred lehotou na predkladanie ponúk. 

Verejný obstarávateľ a úspešný uchádzač môžu po spoločnej dohode vykonať zmeny alebo doplnenia v texte vzorovej zmluvy pred jej
uzatvorením, najmä ale len pokiaľ ide o drobné technické úpravy alebo spresnenia avšak len za predpokladu, že tieto zmeny alebo
doplnenia nebudú v rozpore s touto Výzvou a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 

Za rozpor s Výzvou a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom sa nepovažujú prípadné nevyhnutné úpravy textu zmluvy vykonané
za účelom dosiahnutia súladu s platnou legislatívou, ak by takýto rozpor týkajúci sa obdobia plnenia zmluvy bol zistený. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo verejné obstarávanie zrušiť.

Ostatné podmienky

Verejný obstarávateľ vzhľadom na PHZ upozorňuje uchádzačov, že v prípade ak hodnota zákazky presiahne sumu 100 000,00 EUR bez
DPH, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu len s uchádzačom, ktorý je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora podľa
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované prílohy ku cenovej ponuke

Ponuka musí obsahovať: 

a) Cenový návrh za realizáciu celého predmetu zákazky podľa tejto výzvy, podľa  vzoru, ktorý je Prílohou č.6 výzvy – Kalkulácia ceny,
pričom cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač nie je
platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke. 

b) Vyplnený výkaz výmer – Predná časť podľa Prílohy č. 3 a vyplnený výkaz výmer – Zadná časť podľa Prílohy č. 4. 

c)Čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami a s požiadavkami na predmet    zákazky  podľa vzoru, ktoré je Prílohou č.7
tejto výzvy – Vzor čestného vyhlásenia. 

d)Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch  podľa vzoru, ktoré je Prílohou č.8  tejto výzvy – Vzor čestného vyhlásenia o subdodávateľoch.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo Najnižšia ponuka Najvyššia ponuka

1 Modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v obci Trnovec nad Váhom 1,0 ks 119544,17 € 119544,17 €

Zoznam uchádzačov, ktorí boli elektronicky oslovení na predloženie cenovej ponuky:

Email Dátum

cmstavmont@cmstavmont.sk 21.4.2022

pomazm1@gmail.com 21.4.2022

priprava@ppinvest.sk 21.4.2022

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky

Názov IČO Dátum Ponuka DPH

CM-STAV-MONT s.r.o. 36269883 9.5.2022 8:23 119544,17 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

# Názov IČO Cena DPH

1. CM-STAV-MONT s.r.o. 36269883 119544,17 s DPH

Zoznam uchádzačov, ktorí boli vylúčení resp. neboli hodnotení v rámci hodnotiaceho procesu

Žiadna ponuka nebola v rámci vyhodnocovania vylúčená.

Informácie o cenových ponukách boli verejnému obstarávateľovi dostupné až po ukončení zákazky.
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Víťazná ponuka po ukončení zákazky:

Názov firmy: CM-STAV-MONT s.r.o.

IČO / DIČ / IČDPH: 36269883 / 2021977144 / SK2021977144

Sídlo: Dolné Saliby 537, 92502 Dolné Saliby, SK

Kontakt: Ernest Czanik (+421907623248 - czanike@cmstavmont.sk)

Cena ponuky: 119544,17 € s DPH  

Položky

P.Č. Názov položky Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

1 Modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v obci Trnovec nad Váhom ks 1,0 119544,17  119544,17

Cena spolu:   119544,17 € s DPH

Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)

Podpis štatutárneho zástupcu:

Dátum:

Pečiatka:
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