Verejný obstarávateľ:
Názov súťaže:

Bytenerg spol. s r.o., kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce
Využívanie tepelných čerpadiel v systéme CZT mesta Medzilaborce

ZÁZNAM Z PRIESKUM TRHU
1.

Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:

Bytenerg spol. s r.o.

2.

Predmet zákazky:

Využívanie tepelných čerpadiel v systéme CZT mesta Medzilaborce

3.

Druh zákazky (tovary/služby /stavebné práce)

stavebné práce

4.

Kód CPV:

45000000-7, 42511110-5

5.

Predpokladaná hodnota zákazky:

507 814,43 EUR

6.

Názov projektu a číslo ITMS 2014+:

Energeticky efektívne využívanie tepelných čerpadiel v systéme
CZT mesta Medzilaborce, 310041BFI9

7.

Operačný program:

Kvalita životného prostredia

8.

Spôsob vykonania prieskumu trhu:

na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného predloženia
cien alebo ponúk

9.

Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk:

Najnižšia cena (EUR, bez DPH)

a) zoznam oslovených dodávateľov:
Názov
osloveného
dodávateľa
GASKO –
KOZMA s.r.o.
ENERGOBYT
s.r.o.
Humenné
PB bau, s.r.o.
PRIMACHLAD,
a.s.

Oprávnenie
dodávať
predmet
zákazky
(áno/nie)

Spôsob
overenia
oprávnenosti
dodávať
predmet
zákazky
www.orsr.sk

Zákaz
účasti vo
verejnom
obstarávaní
(áno/nie)

Spôsob
overenia zákazu
účasti vo
verejnom
obstarávaní

nie

www.uvo.gov.sk

Dátum
oslovenia

Spôsob
oslovenia

25.04.2022

e-mail

áno

25.04.2022

e-mail

áno

www.orsr.sk

nie

www.uvo.gov.sk

25.04.2022
25.04.2022

e-mail
e-mail

áno
áno

www.orsr.sk
www.orsr.sk

nie
nie

www.uvo.gov.sk
www.uvo.gov.sk

Prijatá
ponuka:
áno/nie
áno
áno
nie
áno

b) zoznam predložených ponúk:
Názov a sídlo uchádzača,
ktorý predložil ponuku
GASKO – KOZMA s.r.o.,
Budovateľská 52/A,
08001 Prešov
ENERGOBYT s.r.o.
Humenné, Lipová 1,
066 01 Humenné
PRIMACHLAD, a.s. ,
Kúpeľná 3, 080 01 Prešov

Dátum a čas
predloženia / dátum
vyhodnotenia

Návrh na plnenie
kritéria

Vyhodnotenie
splnenia
podmienok

28.04.2022, 10:36

440 669,90

splnené

03.05.2022, 11:01

486 813,73

09.05.2022, 8:57

595 959,65

Poznámka

splnené
splnené

10.

Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:

-

11.

Identifikácia úspešného uchádzača:

GASKO – KOZMA s.r.o., Budovateľská 52/A, 08001 Prešov

12.

Cena úspešného uchádzača :

440 669,90 EUR bez DPH, tj. 528 803,88 EUR

13.

Spôsob vzniku záväzku:

Zmluva o dielo

14.

Podmienky realizácie zmluvy:

Medzilaborce, 4 mesiace od odovzdania staveniska

15.

Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb:

Ing. Ivana Hodošiová

16.

Miesto a dátum vykonania prieskumu:

Bratislava, 17.05.2022

17.

Prílohy:

Kontrolný zoznam/zoznam
dokumentácie vzťahujúci sa na:

Postup obstarávania:

Zákazka zadávaná osobou, ktorej verejný obstarávateľ
poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných
prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie
stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

Druh kontroly:

Štandardná ex post kontrola

Tento zoznam slúži ako príloha k čestnému vyhláseniu k úplnosti dokumentácie:

ÁNO

Prijímateľ:

Bytenerg spol. s r.o.

Projekt:

Energeticky efektívne využívanie tepelných čerpadiel v systéme CZT mesta
Medzilaborce

Kód ITMS 2014+:

310041BFI9

Názov zákazky:

Využívanie tepelných čerpadiel v systéme CZT mesta Medzilaborce

P.č.

Názov dokumentu

1.

Výzva na predkladanie ponúk vrátane všetkých príloh

2.
3.
4.

Doklad preukazujúci zaslanie informácie o zverejnení
výzvy na predkladanie ponúk na e-mailovú adresu
zakazkycko@vlada.gov.sk
Doklady preukazujúce zaslanie výzvy na predkladanie
ponúk vybraným záujemcom
Žiadosti o vysvetlenie a poskytnuté vysvetlenia
záujemcom

Obsiahnuté
v dokumentácii

Predložené
elektronicky

áno

áno

nie

nie

áno

áno

áno

áno

5.

Predložené ponuky

áno

áno

6.

Žiadosti o vysvetlenie ponuky a poskytnuté vysvetlenia
ponuky

nie

nie

7.

Záznam z prieskumu trhu

áno

áno

áno

áno

áno

áno

8.
9.

Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk zaslané
uchádzačom vrátane dokladov preukazujúcich ich
zaslanie
Výsledná zmluva (alebo objednávka) vrátane všetkých
jej príloh a dodatkov

10.

Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie

áno

áno

11.

Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov

áno

áno

12.

Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov
v obstarávaní udelený prijímateľom

áno

áno

Spracoval: Ing. Ivana Hodošiová

Dátum: 17.05.2022

Poznámka

nerelevantné

nerelevantné

