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Profil verejného obstarávateľa 
------------------------------------------------ 

 

Naša značka: Vaša značka:      Vybavuje: V Poprade  dňa:  

2017/1/DpS       Ing. S.Žilinčík  04.12.2017 

 

VEC:  „DOMOV PRE SENIOROV, STARÁ ĽUBOVŇA (Pavilón B – zateplenie fasády 

a strešného plášťa“ 

- informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

Týmto Vám na základe poverenia verejného obstarávateľa v zmysle § 113 ods.1. 

v nadväznosti na § 55 ods.2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „ZoVO“) oznamujeme výsledok verejného 

obstarávania podlimitnej zákazky (Vestník verejného obstarávania č. 199/2017 zo dňa 

10.10.2017  značka : 13891 – WYP)  na uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie 

stavebného diela: „DOMOV PRE SENIOROV, STARÁ ĽUBOVŇA (Pavilón B – 

zateplenie fasády a strešného plášťa“.  

 

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku a neboli vylúčení pri vyhodnocovaní časti 

ponúk označené ako „Ostatné“, pričom ich časti ponúk značené ako „Kritéria“ boli na 

verejnom akte otvárania ponúk otvorené: 

1./ Ing. Viliam Čech, K Surdoku č.9, 080 01 Prešov; IČO: 343447470 

2./ DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov, IČO: 44886021  

3./ ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad;  IČO: 36168335 

Uchádzači predložili nasledovné návrhy na plnenie jednotlivých kritérií na 

vyhodnotenie ponúk: 

1./ Ing. Viliam Čech, K Surdoku č.9, 080 01 Prešov, ktorý navrhol nasledovné plnenie 

kritérií: 

I.   Celková cena za celý predmet zákazky vrátane DPH v €:                                    354 198,82 

II.  Svetelnotechnické parametre ako svetelnotechnické parametre osvetľovacej sústavy  

      a to v zložení : 

- Intenzita osvetlenia Ev lx:                                                                                 320,39 

- Rovnomernosť osvetlenia U0 (len číslo bez fyzikálnej veličiny):                                 0,673               

III. Spotreba elektrickej energie  ako hodinová spotreba elektrickej energie  

       celej inštalovanej sústavy pri plnom výkone v kWh:                        20,354  

IV. Tepelnotechnické parametre ako merná spotreba tepla  

       na vykurovanie QH,nd,r1,2 v kWh/(m3a):                 25,65    

2./ DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov, ktorý navrhol nasledovné 

plnenie kritérií: 

I.   Celková cena za celý predmet zákazky vrátane DPH v €:                                   348 086,96 

II.  Svetelnotechnické parametre ako svetelnotechnické parametre osvetľovacej sústavy  

      a to v zložení : 

- Intenzita osvetlenia E v lx:                                                                                           415,78 

- Rovnomernosť osvetlenia U0 (len číslo bez fyzikálnej veličiny):                            0,670                

III. Spotreba elektrickej energie  ako hodinová spotreba elektrickej energie  

       celej inštalovanej sústavy pri plnom výkone v kWh:                         12,024  



IV.   Tepelnotechnické parametre ako merná spotreba tepla  

       na vykurovanie QH,nd,r1,2 v kWh/(m3a):                                                                        32,11    

3./ ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, ktorý navrhol 

nasledovné plnenie kritérií: 

I.   Celková cena za celý predmet zákazky vrátane DPH v €:                                   358 767,05 

II.  Svetelnotechnické parametre ako svetelnotechnické parametre osvetľovacej sústavy  

      a to v zložení : 

- Intenzita osvetlenia E v lx:                                                                                     301,66 

- Rovnomernosť osvetlenia U0 (len číslo bez fyzikálnej veličiny):                            0,668                

III. Spotreba elektrickej energie  ako hodinová spotreba elektrickej energie  

       celej inštalovanej sústavy pri plnom výkone v kWh:                             20,872  

IV.   Tepelnotechnické parametre ako merná spotreba tepla  

       na vykurovanie QH,nd,r1,2 v kWh/(m3a):                                                                        32,11 

Zoznam uchádzačov, ktorí postúpili do vyhodnotenia časti ponúk označených ako 

„Kritériá“: 

1./ Ing. Viliam Čech, K Surdoku č.9, 080 01 Prešov;  

2./ DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov,   

3./ ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad;   

Na základe vyššie uvedeného komisia podľa stanovených kritérií vyhodnotila poradie 

úspešnosti ponúk, pričom uchádzačom,  ktorého  ponuka  sa  umiestnila  na  prvom  mieste, sa 

stal uchádzač: DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov, IČO: 44886021. 

Úspešný    uchádzač   garantuje,   že    zhotoví   stavebné    dielo „DOMOV PRE 

SENIOROV, STARÁ ĽUBOVŇA (Pavilón B – zateplenie fasády a strešného plášťa“ v 

zmysle podmienok predmetného verejného obstarávania a ním predloženej ponuky. 

Poradie úspešnosti ponúk s odôvodnením ich umiestnenia: 

1./ DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov 

Ponuka  menovaného uchádzača bola  vyhodnotená  ako  prvá v poradí, nakoľko vo svojej ponuke 

predložil: 

v   I. vyhodnocovacom kritériu: najnižšiu ponukovú cenu vyhodnocovaných ponúk,  

v  II. vyhodnocovacom kritériu:   

                             a) najvyššiu Intenzitu osvetlenia E z vyhodnocovaných ponúk  

                             b) druhú najvyššiu Rovnomernosť osvetlenia U0 z vyhodnocovaných  ponúk,  

v III.  vyhodnocovacom  kritériu: najnižšiu celkovú spotrebu ako hodinová spotreba   

          elektrickej energie celej inštalovanej sústavy pri plnom výkone z vyhodnocovaných ponúk, 

v IV. vyhodnocovacom kritériu: druhú najnižšiu mernú spotrebu tepla na vykurovanie QH,nd,r1,2  

              z vyhodnocovaných ponúk, 

pričom získal najvyšší počet hodnotiacich bodov: 99,19. ( z maximálneho možného počtu  

hodnotiacich bodov 100 ) a zároveň splnil všetky ostatné požiadavky verejného obstarávateľa na 

predmet zákazky. Známy podiel subdodávok: 0,2% 

2./ Ing. Viliam Čech, K Surdoku č.9, 080 01 Prešov 

Ponuka  menovaného uchádzača bola  vyhodnotená  ako  druhá v poradí, nakoľko vo svojej 

ponuke predložil: 

v   I. vyhodnocovacom kritériu: druhú najnižšiu ponukovú cenu vyhodnocovaných ponúk,  

v  II. vyhodnocovacom kritériu:   

                             a) druhú najvyššiu Intenzitu osvetlenia E z vyhodnocovaných ponúk  

                             b) najvyššiu Rovnomernosť osvetlenia U0 z vyhodnocovaných  ponúk,  

v III.  vyhodnocovacom  kritériu: druhú najnižšiu celkovú spotrebu ako hodinová spotreba   

          elektrickej energie celej inštalovanej sústavy pri plnom výkone z vyhodnocovaných ponúk, 

v IV. vyhodnocovacom kritériu: najnižšiu mernú spotrebu tepla na vykurovanie QH,nd,r1,2  

              z vyhodnocovaných ponúk, 



pričom získal druhý najvyšší počet hodnotiacich bodov: 96,99. ( z maximálneho možného počtu  

hodnotiacich bodov 100 ) a zároveň splnil všetky ostatné požiadavky verejného obstarávateľa na 

predmet zákazky. Známy podiel subdodávok: 0,1% 

3./ ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad 

Ponuka  menovaného uchádzača bola  vyhodnotená  ako  tretia v poradí, nakoľko vo svojej 

ponuke predložil: 

v   I. vyhodnocovacom kritériu: tretiu najnižšiu ponukovú cenu vyhodnocovaných ponúk,  

v  II. vyhodnocovacom kritériu:   

                             a) tretiu najvyššiu Intenzitu osvetlenia E z vyhodnocovaných ponúk  

                             b) tretiu najvyššiu Rovnomernosť osvetlenia U0 z vyhodnocovaných   

                                 ponúk,  

v III.  vyhodnocovacom  kritériu: tretiu najnižšiu celkovú spotrebu ako hodinová spotreba   

          elektrickej energie celej inštalovanej sústavy pri plnom výkone z vyhodnocovaných 

ponúk, 

v IV. vyhodnocovacom kritériu: druhú najnižšiu mernú spotrebu tepla na vykurovanie  

         QH,nd,r1,2 z vyhodnocovaných ponúk, 

pričom získal tretí najvyšší počet hodnotiacich bodov: 94,94. ( z maximálneho možného počtu  

hodnotiacich bodov 100 ) a zároveň splnil všetky ostatné požiadavky verejného obstarávateľa 

na predmet zákazky. Známy podiel subdodávok: 12,33% 

Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať Zápisnicu alebo podpísal Zápisnicu 

s výhradou: 

Žiaden prítomný člen komisie nevzniesol výhrady priebehu rokovania komisie.  

 

      Vzhľadom na skutočnosť, že všetci traja uchádzači ponukovú cenu predložili vyššiu ako 

je  limit (100 000,00 €) uvedený v §2 ods.2 zákona č.315/2016Z.z. (Zákon o registri partnerov 

verejného sektora), komisia elektronicky preverila ich zapísanie do registra partnerov 

verejného sektora. Po tomto úkone konštatovala, že všetci traja uchádzači spĺňajú podmienky 

zákona č.315/2016Z.z. 

      Zmluva o dielo na predmet zákazky bude s úspešným uchádzačom uzavretá v zmysle 

predloženej ponuky, návrhu Zmluvy o dielo z prílohy súťažných podkladov, podmienok 

vyhláseného verejného obstarávania a ustanovení príslušných právnych predpisov v lehote 

viazanosti ponúk, § 56 ZoVO a ustanovení príslušných právnych predpisov. Zmluva môže 

byť uzavretá v lehote viazanosti ponúk a to v zmysle § 56 ods. 2 najskôr šestnásty deň odo 

dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

Proti výsledku vyhodnotenia ponúk môže byť podaná námietka v zmysle podmienok 

Zákona o verejnom obstarávaní. 

                                                                 

 

S úctou 

 

 

 

  

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

        Ing. Slavko Žilinčík      

splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie 

 

 


