Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne,
Hviezdoslavovo nám. 7,026 01 , Dolný Kubín, IČO: 36145106

Č.s.:

/2018

Dolný Kubín 14.11.2018

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Vypracovanie realizačného projektu na sanáciu
vnútorného hradného brala pod citadelou na Oravskom hrade - zápis z vyhodnotenia
prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v
Dolnom Kubíne

Ulica:

Hviezdoslavovo nám. 7,026 01 , Dolný Kubín

IČO:

36145106

Kontaktná
osoba:

Barbora Danielová

E-mail:

projekty@oravskemuzeum.sk

Tel.:

905390333

2. Opis predmetu zákazky
Na základe inžinierskogeologického prieskumu, ktorý sa usktuočnil z dôvodu uvoľnenia skalných
blokov nad schodiskom, je potrebné zabezpečiť a ochrániť priestor vnútroného hradného brala, kde
sa pohybujú návštevníci Oravského hradu.
Na základe vypracovaného projektu sa bude realizvoať sanácia vnútorného hradného brala.
Typ zákazky:
CPV:

71351200-5 Geologické a geofyzikálne služby

3. Podmienky účasti
Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať v danej oblasti.

4. Požiadavky na predmet zákazky
Vypracovanie realizačného projektu na sanáciu hradného brala na základe Záverečnej správy z

inžinierskogeologického prieskumu na NKP Oravský hrad - vnútorné skaané bralo pod citadelou (v
prílohe)

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 12,050 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa
zaregistrovali do zákazky
Geotechnik Sk, s.r.o.
Západná, 010 04 Žilina
Peter Fekeč
fekec@geotechnik.sk

Ing. Juraj Pagáč
Rosina 744, 01322 Rosina
Juraj Pagáč
jurajpagac89@gmail.com
OKKO s.r.o.
Hollého, 010 01 Žilina
Ondrej Kizek
ond.kizek@gmail.com

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku
Geotechnik Sk, s.r.o.
Západná, 010 04 Žilina
Peter Fekeč
fekec@geotechnik.sk
Cenová ponuka 11 820 € s DPH
Uchádzač splnil podmienky účasti (na základe žioadosti o vysvetlenie doplnil doklady o
oprávnenosti vykonávať službu súvisiacu so zákazkou)
Ing. Juraj Pagáč
Rosina 744, 01322 Rosina
Juraj Pagáč
jurajpagac89@gmail.com
Cenová ponuka 12 800 € (nie je platcom DPH)
Uchádzač nesplnil podmienky účasti (na základe žiadosti o vysvetlenie nedoplnil doklady o
oprávnenosti vykonávať službu súvisiacu so zákazkou)
OKKO s.r.o.

Hollého, 010 01 Žilina
Ondrej Kizek
ond.kizek@gmail.com
Cenová ponuka 13 500 € (nie je platcom DPH)
Uchádzač nesplnil podmienky účasti (na základe žiadosti o vysvetlenie nedoplnil doklady o
oprávnenosti vykonávať službu súvisiacu so zákazkou)

8. Úspešný uchádzač
Geotechnik Sk, s.r.o.
Západná, 010 04 Žilina
Peter Fekeč
fekec@geotechnik.sk
Cenová ponuka 12 800 € (nie je platcom DPH)

9. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Barbora Danielová, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám
žiadne aktivity v podnikateľskom subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je
podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od podnikateľského subjektu nezneužijem a
protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.

Barbora Danielová
905390333
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

