OBEC ČACHTICE
MALINOVSKÉHO 769, 916 21 ČACHTICE
Čachtice dňa: 25.10.2013

Značka:

ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU
Predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou :
„názov projektu“ – obstarávaná služba/tovar
1. Údaje obstarávateľa

Obec Čachtice, Malinovského 769, 916 21 Čachtice; IČO: 00311464, DIČ: 2021091391
2. Kontaktná osoba

Anna Ištoková – starostka obce
3. Opis zákazky

Realizácia 1.etapy rekonštrukcie valbovej strechy na budove ZUŠ Čachtice, pričom práce je
potrebné realizovať v nasledujúcom rozsahu a špecifikácii:
MATERIÁL STREŠNEJ KRYTINY:
Strešná krytina z oceľového alebo hliníkového
plechu - trapéz, tvarovaná za studena (prípustná je materiálová alternatíva s rovnakými alebo
lepšími fyzikálnymi a stavebno-technickými vlastnosťami), farbu (v rámci základných
farebných odtieňov) upresní investor pri zadaní objednávky, resp. podpise zmluvy o dielo.
4. Množstvo tovaru ( m. j. ), práce alebo služby

POLOŽKOVÝ VÝKAZ MATERIÁLU:
 Plocha strechy (strešnej krytiny) vrátane prekrytia
1185 m2
 Hrebenáč
90 m
 Snehové zábrany (alt. zachytávače)
140 ks
 Kotvenie bleskozvodu (mimo kotvenia na korýtka)
120 ks
 Oplechovanie komínov
6 ks
 Oplechovanie strešných okien
6 ks
 Difúzna fólia
1350 m2
 Farmárske skrutky
cca
12000ks
 Klince
cca
110 kg
 Strešné laty (namorené) 40 x 45 mm
9200 m
Uvedený položkový výkaz neobsahuje niektoré doplnkové časti kompletného systému
strešnej krytiny (napr. ukončenie hrebenáča, odkvapové a hrebeňové tesnenia, vetracie
mriežky, ochranné rímsové pásy, spotrebný materiál a pod.), ktoré je však uchádzač povinný
zahrnúť do výslednej cenovej ponuky t.j. uchádzač je povinný naceniť a v prípade uspenia
ponuky tiež zrealizovať kompletný systém strešnej krytiny.
Cenová ponuka musí byť vrátane demontáže starej a kompletnej montáže novej krytiny, ako i
odvozu a zneškodnenia vzniknutého odpadu a vyčistenia staveniska po zrealizovaní prác.
Poskytnutie stavebných výrobkov a prác, ktoré nie sú uvedené v bode 2. odst. a) a ktoré
uchádzač zistí a vyšpecifikuje na základe priloženej projektovej dokumentácie prípadne
miestnej obhliadky nacení zvlášť.
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5. Identifikačné údaje: ( názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba )

1.dodávateľ
2.dodávateľ
3.dodávateľ
4.dodávateľ

KLAMPTECH, s.r.o., Košikárska 22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
BONI, s.r.o., J.Kréna 360/11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Tomáš Maršálek, Malinovského 1226/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

6. Ponúkaná cena

bez DPH

s DPH

1.dodávateľ
2.dodávateľ
3.dodávateľ
4.dodávateľ

28.600,- €
30.350,- €
29.100,- €

34.320,- €
36.420,- €
34.920,- €

7. Označenie vybratého uchádzača

KLAMPTECH, s.r.o., Košikárska 22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
8. Odôvodnenie výberu, resp. príčiny, pre ktoré sa prieskum trhu nevykonal

Najnižšia cena a dobré referencie
9. Dátum:

10. Podpis zodpovedného zamestnanca:

25.10.2013
11. Dátum:

12. Schválil:

25.10.2013

Vzhľadom na fakt, že do dňa 25.10.2013 nepredložil ponuku p. Čejtej a zároveň deklaroval,
že predmetné práce nebude vedieť realizovať do konca roka 2013 ako i nutnosť začať práce
z dôvodu blížiaceho sa zimného obdobia je vybraným uchádzačom firma KLAMPTECH,
s.r.o., tak ako je to uvedené vyššie, pričom v prípade predloženia cenovej ponuky p.Čejtejom,
ktorá by bola výrazne nižšia, bude s vybraným uchádzačom vedený obchodný dialóg za
účelom dosiahnutia ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.
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