
W\o/ Gymn äzium sv. Andľeja v Ružombeľku
www.gsa.sk e-mail: gsa@gsask

ť pravďe, aernosti a sacitosti priaáďzame ôtižšie fp I(ristoai.

Zápisnica Z otváľania a vyhodnotenia ponúk

podľa zákoĺa č. 34312015 Z. z. o veľejnom obstaľávaní
a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoľších predpisov

1' Nĺázov verejného obstarávateľa: Gymnázium sv. Andreja

2. Sídlo veľejného obstaĺávateľa: Námestie A. Hlinku 5,034 01 RuŽombeľok

3. Predmet lnéuov zákazky: ľekonštrukcia šatní a soŕch v budove telocvične

4, PHZ'' 9 490 euľ bez DPH / omietkárske, natieračské práce

5. Riaditeľ školy dňa 08.03.202I na základe výzvy na pľedkladanie cenových ponúk zo dňa

08'03.202I uskutočnil prieskum trhu atelefonicky, mailom oslovil 3 záujemcov uvedených

niŽšie zaÚč,elom zistenia cenovej ponuky na : ľekonštrukcia šatní a spŕch v budove telocvične:

Pľedmetom obstarávania sú stavebné pľáce v 2 šatniach l 2x l8m2l a 2 spľchách l2x18m2l :

a' Zastierkovanie staľého keľamického obkladu * mal'ba

b. obloženie spŕch a pľiestoľu pri umývadlách l 2 x30m2 l
c' Adhézny rnostík v celých sprcháclr , penetľácia

d' PoloŽenie kamenného koberca / 2x l8m2 / - podlaha v sprchách

e. Maľovanie pľiestoru šatne / 2x76m2l,náter sokla, malbvanie spŕch /2x40m2l

f. Stavebný materiál na rekonštrukciu /v cene ponuky/ : podlaha v sprchách, obkladačky, materiál

mal'ovanie, stierkovanie.

Záujemcovia pľedloŽili cenové ponuky do 12.03 '2021 do 8.00 hod'

6. Druh postupu: pĺedloŽenie ponúk (poštou/mailom/osobne) a vyhodnotenie

najvýhodnejšej ponuky z hľadiska ceny

7. Dátum a čas vyhodnotenia: 12.03.202I, 9:40 hod.

8' Miesto vyhodnotenia: Gymnázium sv. Andľeja

9. Prítomní členovia komisie: PaedDr. Kamil Nemčík, Ing. Gabriela Slamčíková,

Mgr. Terézia Ilovská

10. Zoznam uchádzačov, ktorí pľedložili ponuky:

M-L-M, s.ľ.o.' Dľevovia, s.ľ.o, Dušan Čupka

1 1. Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo

Námestie A' Hlinku 5, 034 50 Ružomberok
tel./ťax: +4zI 44 4329 462 riaditel':_| 4zI 4+ 43zI IQ

uchádzačov s

uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, je známy:

U2



obchodné meno /

názov uchádzača,
sídlo / miesto
podnikania
uchádzača

M-L-M. spol s ľ.o.
Lisková 3"l9,034 81

Lisková

Ponuka došla mailom
9.3.2021,7:1 thod.

Kl'učiny 453170,

03401 Liptovská
Štiavnica

Ponuka došla mailom
r0.3.202r 5:47 hod

Dušan ka

Dľevovia, s.ľ.o.
Dončova 1449117

03401 Ružombeľok

Ponuka došla mailom
10.3.2021 9:07 h.

Poľadie
uchádzačov

1 )

2 )

J )

Návľh kľitéľia na

vyhodnotenie ponúk
pľedložené uchádzačom

Cena spolu : 10052,00 euľ

bez DPH, tj. 12 062,40 eur

s DPH

Cena spolu : 9490'00 euľ bez

DPH, tj. 1l 388'00 euľ

s DPH

Cena spolu :9921,00 eur bez

DPH, ti. 11905,20 eur

s DPH

Podiel
subdodávky

odôvodnenie

Nevyhovuje
z hľadiska ceny

Vyhovuje
z hľadiska ceny

Nevyhovuje
z hľadiska ceny
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Andľeja v Ružomberku
ku 5, 034 50 Ružombeĺok

ĺiaditeľ:t 42I 44 +3zĺ ĺIz e-mail: gsa@gsa"sk

ý e, uernosti a saiitosti aáďzame 6fižšíe 'Iiristoai.

12' Zoznamvylúčenýchuchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: -

13. Dôvody vylúčenia mimoľiadne nízkych ponúk: -

14. DôvodY, Pľo ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu, alebo podpísal zápisnicu

s výhĺadou: _

15. Záver vyhodnotenia ponúk: Vystaviť objednávku rekonštľukciu šatní aspŕch vbudove

telocvične viď. bod 5.) tejto zápisnice na : Dušan Čupka, Kľučiny 453l7O,03401 Liptovská

Štiavnica.

16. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, žetáto zápisnica zodpovedá skutočnosti,

čo potvľdzujú svojim podpisom'

Mená a podpisy členov komisie:

PaedDr. Kamil Nemčík

Ing. Gabriela Slamčíková

Mgľ. Teľézia llovska

V RuŽomb erku, 12.03 .2021
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