
GhocoSuc Partner, s.r.o. /+-4Á/44l-,?-
Cukrovarská 502,075 01 Trebišov

Záznam z prieskumu trhu na zákazku

,,Zniženie energetickej náročnosti čokoládovne DEVA"

1. Identifikáciaprijímatel'a

Názov organizácie
Sídto
Zastúpené
Ico
tč opH
Telefón
kontaktná osoba
za vecnú stránku
Mobil
E-mail
kontaktná osoba
pre verejné obstarávanie
MobiI
E-maiI

2. Predmet zákazky

2.L. Predmet zákazky s názvom ,,Zníženie energetickej náročnosti čokoládovne DEVA je
obnova stavby čokoládovne Deva, ktorá bude pozostávať z:

. výmeny okien v časti objektu, výmena vstupných dverí.

. zateplenie obvodových stien, zateplenie strešnej konštrukcie, zateplenie základorných
konštrukcií, zateplenie podlahy na teréne a zateplenie stropov.

. zlepšenie tepelno-technických v|astností týchto konštrukcií je za úče|om zníženia
spotreby tepla na Vykurovanie objektu.. zlepšenie architektonického vzhl'adu budovy. Prediženie životnosti objektu

. prístavbu nového bezbariérového prístupu

. Na základe projektu a rozpočtu projekčnej kancelárie T - projekt - Ing. Ladislav Ťažký,
Gemerský Jablonec 264, 98 035 Gemerský Jablonec

2.Z, Spoločnýslovníkobstarávania:

Hlavný slovník: 45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov

Dodatočný kód CPV: 45321000-3 Tepelnoizo|ačné práce

Druh zákazky: zákazka na stavebné práce.

2.3. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: r 160 631,06 € bez DPH

2.4, NázoV projektu a číslo lTlvls 2074+i Zníženie energetickej náročnosti budovy čokoládovne
DEVA,310041W044

2.5, Operačný program: Kvalita životného prostredia
lČo: 36 617 o16 DlČ:2022211950 lČ DPH: sK2o22211950 e-mail: info@chocosucpartner.sk
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2,6. Podrobné Vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť c. opis predmetu zákazky vo Výzve na
predkladanie ponúk

2,7, ,,Prijímatel^' poskytol Výzvu na predkladanie ponúk každému záujemcovi, ktoď požiadal

o jej poskytnutie písomne elektronickou poštou u kontaktnej osoby: Ing. Imrich Vozár,
mail: imrich,Vozar@elauk.sk, alebo prostredníctvom poŠtovej sluŽby na adrese; Ing. ]mrich
Vozár, KaIuža 633, 07z 36 KaluŽa

z,8, Druh obstarávatel'a: PruÍmatel' , ktorému poskytne verejný obstarávatel' 50o/o a menej
finančných prostriedkov na dodanie tovaru

3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia

3.1. Kritérium na vyhodnotenie ponúkje najnižšia cena, tzn.,,navrhovaná zmluvná cena

Vrátane DPH," v zmysle bodu 16, Yýzvy na predkladanie ponúk, ktorú bude ,,Prijímate|^' za

realizáciu stavebných prác platiť

3,2, ,,Prijímate|^' bude vyhodnocovať ponuky na zák|ade určeného kritéria podl'a bodu 23.1.

Výzvy. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním uýšky ,,navrhnubj,ch zmluvných cien",
uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Uchádzač, ktoný navrhne najnižšiu

,,navrhovanú zmluvnú cenu" sa umiestni na 1. mieste a stane sa úspešným uchádzačom.
Na d'alších miestach v poradí sa umiestnia uchádzači podl'a zvyšujúcej sa ,,navrhovanej
zmluvnej ceny

4, zoznam oslovených potenciálnych dodávatel'ov a dátum ich oslovenia

lČo: 36 617 o16 DlČ:2022211950 lČ DPH: sK2o2221195o e-mail: info@chocosucpaňner.sk
zapísaná V obchodnom reg, okresného st]du Košice l, odd. sro, Vl ,ě.: 18398^/

www,deva-sk.eu IBAN: SK34 1,100 0000 0026 2508 2471 sWlFT: TATRSKBX
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Por,
číslo

obchodné meno
záujemcu

Sídlo záujemcu Kont, osoba mail
Dátum
oslovenia

1
UNiREs - Bau

s. r.o.

vodárenska 2

040 01 Košice
IČa: 46 447 Bgo

In9. ]Van Storinský uniresbau@uniresbau.sk 3L.7 ,z020

z
|4etrostav a.s. -

organizačná zIožka
BratislaVa

M |ynské Nivy 68
821 05 Bratislava
]Čo: 31 792 693

Ing. Ján Sekerák
jan.sekerak@metrostaV.cZ 37,7.2020

3 Rekob, s,r.o.

Jarmočná 2
040 01 Košice
IČo: 44 719 035

Robert ljerzak rekob@rekob.sk 3t,7.2020
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, ktorí predložili ponuky

6. Dátum vyhodnotenia ponúk
20,8,2020

7, Zoznam potenciálnych dodávatel'ov, ktorí predložili ponuku vrátane návrhov na
plnenie
kritérií

lČo: ao otz o,t6 DlČ:2022211g5o lČ DPH,. sK2o22211950 e-mail: info@chocosucpártner.sk
zapísaná V obchodnom reg. okresného súdu Košice l, odd, Sro, Vl ,č.: 18398^/www,deva-sk.eu IBAN: SK34 1100 0000 0026 2508 2471 sWlFT: TATRSKBX
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Por.
číslo

obchodné meno
záujemcu Sídlo záujemcu

Dátum
predloženia
ponuky

spósob predloženia
ponuky Poz,

1. Rekob s. ř.o.
Jarmočná 2, 040
01 Košice

18.8.2020, 11,30
hod.

osobne

2, 3 Energy, s.r.o,
Pri cintoríne 36,
010 0+ žilina

t9 ,08 ,2020 , 7 ,77

hod

Slovenská pošta

J.
PRosPECT, spol.
s r.o.

J. Simora 5, 940
01 Nové Zámky

79,08.2020, 7 .77

hod

Slovenská pošta

4, UN]RES-Bau s.r.o.
Vodárenská 2,

040 01 Košjce
19,08.2020, 15.30
hod

Osobne

5, N4etrostav a.s.
KožeIužská

2450/4 180 00
Praha B

19.08.2020, 15.45
hod

Osobne

6. EBc aroup s.r.o.
Radničné
námestie 29, 085
01 Bardejov

20,08.2020,9.35
hpd

osobne

5, zoznam ktorí
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Por.
čísl
o

Obchodné
meno
záujemcu

DátUm predloženia
ponuky

Spósob
predloženia
ponuky

Výška cenovej
ponuky v EUR
bez DPH

Výška cenovej
ponuky v EUR s
DPH

Poradie

1. Rekob s.r.o.
18.8.2020, 11.30 hod.

osobne i 159 994,53 7 39I993,44
vylúčený

2, 3 Energy, s,r.o.
19.08,2020, 7,l7 hod SIovenská pošta

977 8zt,83 I I73 386,20
vylúčený

PRosPEcT, spol.
s r,o.

19.08.2020, 7 .I7 hod SIovenská pošta
99+ 93l,36 1 793 977 ,63

vylúčený

4.
UNIRES-Bau
s. r.o,

19.0B.2020, 15.30
hod

Osobne
I 757 495,26 1 38B 994,31

t.

5. lYetrostav a,s. 19.08.2020, 15.45
hod

Osobne
1 160 511,91 1 392 614,29

vylúčený

6. EBC group s.r.o. 20,08,2020,9.35 hod Osobne 7 037 17I,76 7 244 533,67
vylúčený

8. sposob vykonania prieskumu a identifikovanie podkladov, na základe ktorých boli
ponuky vyhodnocované:

Prieskum trhu bol vykonaný priamym oslovením troch potencionálnych uchádzačov a zverejnením
vYzvY na www.deva-sk.eu a zakazkycko@vIada.qov.sk. Uchádzači predkladali nasládovné
podklady:

. Titulný - obsahor,ný list - Príloha č.1. Návrh uchádzača na plnenie kritéria - Príloha č.2. Vyhlásenie uchádzaá - súhlas s podmienkami - Príloha č.3. Vyhlásenie uchádzača - pravdivosť údajov - Príloha č.4. Navrhovaní subdodávatelia - Príloha č.5. Návrh Zmluvy o dielo vrátane príloh

. Ponuka na pamáťovom médiu

lČo: 36 617 016 DlČ:2022211950 lČ DPH: sK2O22211g5o e-mail: info@chocosucpartner, skzapísaná V obchodnom reg. okresného súdu Košice l, odd, sro, vt .e ,it sega' ' - '
www.deva-sk,eu IBAN: SK34 11oo oooo 0026 2508 2471 SWIFT: TATRSKBX
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Požadované doklady U. č,1 u.č.2 U, č.3 U. č.4 U. č.5 U. č.6

Titulný - obsahový |ist
príloha č. 1

A A

Návrh uchádzača na
pInenie kritéria-prí|oha
č.2

A A A

Vyhlásenie uchádzača -
súhlas s podmienkami *
Príloha č.3
Vyhlásenie uchádzača -
pravdivosť údajov -
Príloha č.4

A

Navrhovaní
subdodávateIia - príloha

c,5

A A A A

Podpísaný návrh ZmIuvy
o dielo vrátane prí|oh

N chýba
Harmon.

A A A N chýba
harmon.

A

Ponu ka na pamáťovom
méd iu

A A A A A A

9. Vylúčení uchádzači

Z obstarávania boli vylúčení nasIedovní uchádzači a neboli zaradení do d'alšieho vyhodnotenia:

Rekob s.r.o., Jarmočná Z, 040 0I Košice predložil podpísaný návrh Zmluvy o dielo bez
harmonogramu (príloha č. 1 Záznamu)
Metrostav a.s.,Koželužská 245014 I80 00 Praha 8 predložil podpísaný návrh ZmIuvy o dielo bez
harmonogramu (príloha č. Z Záznamu)

10, Identifikácia a vyhodnotenie splnenia jednotlivých podmienok účasti

Podmienky účasti

a) doložením dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoný zodpovedá predmetu
zákazky
b) prehl'adom o ce|kovom obrate, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
c) Uchádzač predloží doklad o celkovom obrate, spolu za r. 2O77,2018, 2019 vo rnýške min. 3 0OO

000,-€ bez DPH. Uchádzač predloží čestné vyh|ásenie, v ktorom uvedíe: rok, obrat za príslušný
hospodársky rok v členení: obrat v EUR bez DPH, DPH V EUR obrat V EUR s DPH a spolu za Všetky tri
roky.

lČo: 36 617 o16 DlČ:2022211950 lČ DPH: SK2o22211950 e-mai|: info@chocosucpartner.sk
zapísaná V obchodnom reg. okresného súdu Košice l, odd, sro, Vl ,č.: 18398^/

Www,deva-sk.eu IBAN: SK34 1100 0000 0026 2508 2471 sWlFT: TATRSKBX
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d) zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich páť rokov od vyhlásenia zákazky s

uvedením cien, miest a lehót uskutočnenia stavebných prác;

e) Stavbyvedúceho na pozemné stavby prostředníctvom dok|adu o odbornej spósobjlosti na vYbrané

činnosti vo výstavbe v zmys|e zákona 138/1992, ktoré oprávňuje vykonávať vybrané Činnosti Podl'a

zákona č. 50l1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon); uchádzač

predloží platné osvedčenie o odbornej spósobi|osti na rn/kon stavbyvedúceho. UchádzaČ PredloŽÍ scan

originálu, alebo úradne osvedčenej kópie osvedčenia o odbornej spósobilosti.

0 ,,Pr[ímatel^' uzná aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom, ktoný vydaI príslušný orgán

iného členského štátu.

9) potenciálny dodávate|, preukáže odbornú prax vo l1íkone činnosti stavbyvedúceho min.na 4

pozemných stavbách - preukázané zoznamom a potvrdené uchádzačom

h) Uchádzač pred|oží návrh tepelnoizolačného systému aký ptánuje pre realizovanie zákazky pouŽiť

a predloží p|atný doklad o odbornej kvaIifikácii uchádzača (licenciU) na zhotovovanie zvoleného

vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému.
i) Uchádzač preukáže, že nemá splatné závázky alebo nedop|atky voČi správcovi dane a Sociálnej

poisťovni.

Uchádzač č.2
podmienka účasti

Predložené doklady
preukazujúce
splnenie podmienky

Záver posúdenia (napr.
splnil/ nesplnil/na
vysvetlenie, doplnenie)

DokIad o oprávnení
pod nikať čv

spln iI

Dok|ad o celkovom obrate cV spln il

Zoznam stavebných prác čv splnil

Stavbyvedúci na pozemné

stavby odborná
spósobilosť čv

spIn iI

Odborná prax

stavbyvedúceho cV
spIn iI

NáVrh tepelnoizoIačného
systému cV

spInil

Licencia na tepelnoizolačný
systém čv

spln il

Doklad spráVca dane cV spIniI

Dok|ad sociá|na poisťovňa CV spIn il

lČo: 36 617 016 DlČ.2022211950 |Č DPH. sK2a22211950 e-mail: info@chocosucpaňner.sk
zapísaná V obchodnom reg, okresného Súdu Košice l, odd, Sro, Vl ,č,: 18398/V

IBAN: SK34 1100 0000 0026 2508 2471 sWlFT: TATRSKBX
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Uchádzač č.3
podmienka účasti

Predložené doklady
preukazujúce
splnenie podmienky

Záver posúdenia (napr.
splnil/nesplnil/na
vysvetlenie, doplnenie)

Doklad o oprávnení
podnikať

CV spln iI

Doklad o ce|kovom obrate cV spln il

Zoznam stavebných prác splnil

Stavbyvedúci na pozemné

stavby odborná
spósobilosť

cV spIniI

Odborná prax

stavbyved úceho

cV spln il

NáVrh tepeInoiZolačného

systému

cV splnil

Licencia na tepelnoizoIačný
systém

cV spIn iI

Doklad spráVca dane CV spln il

Dok|ad sociá|na poisťovňa CV sp ln il

CV
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Uchádzač č.4
podmienka účasti

Predložené doklady
preukazujúce
splnenie podmienky

Záver posúdenia (napr.
splnil/ nesplniU na
vysvetlenie/ doplnenie)

Dok|ad o oprávnení
podnikať ZHs

spIniI

Doklad o celkovom obrate Dok. 6. ponuky spln il

Zoznam stavebných prác Dok. 12 ponuky splnil

Stavbyvedúci na pozemné

stavby odborná
spósobiIosť

lviartin Tírpá k č.

09B33 x 10*

spIn iI

Odborná prax

stavbyved úceho Dok.11 ponuky
spln il

Návrh tepeInoizo|ačného
systému Etics

spln il

Licencia na tepelnoizoIačný
systém Licencia č, 20lLBO1LIE

spIn il

Doklad správca dane ZHs spln il

Doklad sociá|na poisťovňa zHs splnil
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Uchádzač č.6
podmienka účasti

Predložené doklady
preukazujúce
splnenie podmienky

Záver posúdenia (napr,
splnil/ nesplnil/ na
vysvetlenie, doplnenie)

Doklad o oprávnení
podnikať ZHS

splnil

Doklad o celkovom obrate čv spln il

Zoznam stavebných prác CV spln il

Stavbyvedúci na pozemné

stavby odborná
spósobiIosť

cV spIn iI

Odborná prax

stavbyvedúceho
cV splniI

Návrh tepeI noizolačného
systému

CV spInil

Licencia na tepelnoizolačný
systém

cV spIn iI

Doklad správca dane ZHs spln il

Dok|ad sociá|na poisťovňa ZHs spln iI

ZHS - zápis do zoznamu hospodárskych subjektov
Čv - čestné vyhlásenie

11. vyhodnotenie

UchádzaČi 3 Energy, s.r.o., PRoSPECT, spol. s r. o., UNIRES-Bau s,r.o., EBc aroup s.r.o. boli
v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk požiadaní o doplnenie ponuky.

Uchádzač EBC aroup s.ř.o, ponuku v stanovenej lehote nedoplni| o požadované doklady
(príloha č. 3 Záznamu) preto bol zo súťaže vylúčený

UchádzaČ PROSPECT, spol. s r. o. ponuku v stanovenej lehote doplni|, ale nepredložil všetky
požadované dokumenty a preto bol zo súťaže vy|účený (príloha č,4 Záznamu)

Uchádzač 3 Eneřgy, s.ř.o. predložil požadované doklady v stanovenej lehote, ale ZoD a
harmonogram prác sú vo vzájomnom rozpore a preto bo| uchádzač vylúčený ( príloha č.5
Záznamu)

lČo: 36 617 016 DlÓ:2022211g5o lČ DPH: sK202221,1950 e-mail: jnfo@chocosucpartner,sk
zapísaná V obchodnom reg, okresného súdu Košice l, odd. Sro, vl .č,: 18398A/Www.deva-sk.eu lBAN: SK34 1100 0000 0026 2508 2471 sWlFT: TATRSKBX
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Uchádzač UNIRES-Bau s.r.o predložil požadované doklady v stanovenej lehote.

12, Identifikácia úspešného dodávatel'ai

UNIREs-Bau s,r,o. Vodárenská 2, 040 01 Košice

13. Konečná zmluvná cena ponuky úspešného uchádzača:

cenu s DPH 1 388 994,31 EUR, cena bez DPH 1 157 495,26 EUR.

14. Typ zmluvy

Zmluva o dielo, uzavretá podla § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

15. Miesto realizácie stavby

Chocosuc Partner,5.r.o, Cukrovarská 502,075 01 Trebišov

16, Lehota trvania zákazky:

Termín dodania zákazky je do 15 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o dielo avšak
nie neskór ako do 3Lt2.202I, podl'a toho ktorá z uvedených skutočností nastane skór.

17. Meno a funkcia hodnotitelh

Ing, Imrich Vozár, konatel' spoločnosti Elauk s.r,o., osoby poverenej VO

Vyhlásenie:

Vyhlasujem, Že pri vykonávaní tohto prieskumu trhu som postupoval transparentne, odborne,
v súlade so svojim najlepším presvedčením a nestranným spósobom voči všetkým osloveným
subjektom s dórazom na účelné, efektívne a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov.

V Trebišove, dňa 18.9.2020

Vypracoval: ]ng. Imrich Vozár, konatel'ElaUk s.r.o, poverený VO

Schválil : JUDr. Jaros|av Kaifer,

lČo: 36 617 016 D|Č: 2022211950 lČ DPH. sK2022211g5O e-mai|: info@chocosucpartner,sk
Zapísaná V obchodnom reg, okresného súdu Košice l, odd, Sro, Vl .č,: 18398A/

lBAN: SK34 ,1 100 0000 0026 2508 2471 SWlFT: TATRSKBX
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GhocoSuc Partner, s.r.o. /3rr4^_
Cukrovarská 502,075 01 Trebišov

0t/2o2olvo

Príloha č. L áznamu
Rekob s.r.o,

Jarmočná 2

040 01 Košice

Vec: Oznámenie o vylúčení

Týmto Vám oznamujeme Yám, že sme Vašu ponuku na zákazku ,,Zníženie energetickej

náročnosti čokoládovne DEVA", sp. č, OrPOZO|VO vylúčili z obstarávania.

odóvodnenie:

Vo Výzve na predk|adanie ponúk ods. 22. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, bod 22.3,
je uvedené: Ponuka, ktorej predmet nebude spíňať čo i len jednu požiadavku uvedenú vo Výzve na

predk|adanie ponúk, bude vylúčená a nebude sa vyhodnocovať.

V čl. 15, Obsah ponuky, ods, 15.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 15.1.6.
podpísaný návrh Zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou tejto Výzvy, s uvedením návrhu uchádzača na

plnenie kritéria, tj. ceny, údaje o stavbyvedúcom, vyplnený výkaz výmer a harmonogram stavby.

Výkaz rnýmer bude zaokrúh|ený na dve desatinné miesta.

V ponuke predloženej Vašou spoločnosťou sa nenachádzajú - harmonogram stavby.

V cAsŤ B. Podmienky účasti uchádzačov je uvedené: ,,Prijímatel^' požaduje od uchádzačov na

preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného, finančného a ekonomického postavenia a

technickej spósobilosti alebo odbornej spósobilosti predloženie nasledovných dokladov:

e) Potenciálny dodávatel' preukáže odbornú prax vo výkone činnosti stavbyvedúceho min.na
4 pozemných stavbách - preukázané zoznamom a potvrdené uchádzačom

V ponuke predloženej Vašou spoločnosťou sa tak/to dok|ad nenachádza,

Na základe uvedeného bola Vaša ponuka vylúčená z obstarávania. Ďakujeme Vám za predloženú
ponuku a účasť v predmetnej súťaži.

V Trebišove, dňa 18.9.2020

Vypracoval: Ing, ]mrich Vozár, konatel'osoby poverenej

lČo: 36 617 o16 DlČ:2022211950 lČ DPH: sK2o22211950 e-mail: info@chocosucpartner.sk
zapíSaná V obchodnom reg. okresného súdu Košice l, odd, Sro, vl ,č_: 18398A/

IBAN: sK34 1100 0000 0026 2508 2471 SWIFT: TATRSKBX
1
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ChocoSuc Partner, s.r.o. B@X/a/_
Cukrovarská 502, 075 0,1 Trebišov

0t /2020/vo

Príloha č, 2 záznamu
Metrostav a.s.

Koželužská 245014

180 00 Praha 8

Vec: Oznámenie o vylúčení

Týmto Vám oznamujeme Vám, že sme Vašu ponuku na zákazku ,,Zníženie energetickej

náročnosti čokoládovne DEVA', sp. č, 0!lZ020lVO vylúčili z obstarávania.

odóvodnenie:

Vo VýzVe na predk|adanie ponúk ods. 22. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, bod zz.3.
je uvedené: Ponuka, ktorej predmet nebude spÍňať čo i len jednu požiadavku uvedenú vo Výzve na

predk|adanie ponúk, bude vylúčená a nebude sa vyhodnocovať.

V čl. 15. obsah ponuky, ods, 15.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 15.1.6,
podpísaný návrh Zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou tejto Výzvy, s uvedením návrhu uchádzača na

plnenie kritéria, t.j. ceny, údaje o stavbyvedúcom, vyplnený výkaz qímer a harmonogram stavby.
Výkaz rnýmer bude zaokrúhlený na dve desatinné miesta.

V ponuke predloženej Vašou spoIočnosťou sa nenachádza - harmonogram stavby,

Na základe uvedeného bo|a Vaša ponuka vy|účená z obstarávania. Ďakujeme Vám za predloženú
ponuku a účasť v predmetnej súťaži.

V Trebišove, dňa 18.9.2020

Vypracoval: Ing. Imrich Vozár, konatel'osoby poverenej Vo

JUDr. Jaroslav Kaifeí,

|Čo: 36 617 016 DlČ:2022211950 lČ DPH: SK2o222,11950 e-mail: info@chocosucpartner,sk
zapísaná V obchodnom reg. okresného súdu Košice l, odd, Sro, Vl ,č,: 18398^/

IBAN: SK34 1100 0000 0026 2508 2471 SWIFT: TATRSKBX
1
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ChocoSuc Partner, s.r.o. '.Álrf
Cukrovarská 502,075 01 Trebišov

07/2o2o/vo

Príloha č. 3 Záznamu
EBc aroup s.r.o.

Radničné námestie 29

085 01 Bardejov

Vec: Oznámenie o vylúčení

Týmto Vám oznamujeme Vám, že sme Vašu ponuku na zákazku ,,Zníženie energetickej

náročnosti čokoládovne DEVA", sp. č, 07lZ020lVO vylúčili z obstarávania.

odóvodnenie:

Vo Výzve na predkladanie ponút ČnSŤ B, Podmienky účasti uchádzačov je uvedené:

Potenciálny dodávatel' móže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok ÚČasti

finančného a ekonomického postavenia a technickej spósobilosti alebo odbornej spósobilosti Čestným

vyhlásením, pričom na požiadanie poskytne prijímatelbvi dok|ady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

Dňa 21.8.2020 ste boli mai|om vyzvaný na doplnenie predložených dokladov preukazujúcich

splnenie podmienok účasti V lehote 5 pracovných dní. V stanovenej lehote ste poŽadované dok|ady

nepredložiIi.

V ponuke predtoženej Vašou spoločnosťou sa nenachádza - harmonogram stavby.

Na základe uvedeného bola Vaša ponuka vylúčená z obstarávania. Ďakujeme Vám za pred|oženú

ponuku a účasť v predmetnej súťaži.

V Trebišove, dňa 18.9,2020

Vypracova|: Ing. Imrich Vozár, konate|'osoby poverenej Vo

JUDr. Jaroslav Kaifer,

lČo: 36 617 016 D|Č:202221195a lČ DPH] sK202221195O e-mail; info@chocosucpartner,sk
zapísaná V obchodnom reg, okresného súdu Košice l, odd, Sro, Vl ,č,: 18398/V

lBAN: SK34 1100 0000 0026 2508 2471 SWlFT: TATRSKBX
1
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,@
o7/2o2o/vo
Príloha č, 4 Záznamu

ChocoSuc Partner, s.r.o. Árui
Cukrovarská 502,075 01 Trebišov

PRosPEcT, spol, s r.o.

J. Simora 5

940 01 Nové Zámky

Vec: Oznámenie o vylúčení

Týmto Vám oznamujeme Vám, že sme Vašu ponuku na zákazku ,,Zníženie energetickej

náročnosti čokoládovne DEVA", sp. č, 07lZ02OlVO vylúčili z obstarávania.

odóvodnenie:
Vo Výzve na predkladanie ponút ČnSŤ B, Podmienky účasti uchádzačov je uvedené:

Potenciálny dodáVatel' móže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok ÚČasti

finančného a ekonomického postavenia a technickej spósobilosti alebo odbornej spósobilosti Čestným
vyhlásením, pričom na požiadanie poskytne prúímatelbvi doklady, ktoré Čestným vyhlásením nahradil.

Dňa 21.8.2020 ste boli mailom vyzvaný na doplnenie predložených dokladov preukazujúcich

splnenie podmienok účasti v lehote 5 pracovných dní. V stanovenej lehote ste predloŽili nasledovné
doklady:

1. Náhl'ad záznamu zo ZHS

2, Výpis z obchodného registra
3, ČV o celkovom obrate
4. zoznam stavebných prác

5, Referencie
6, stavbyvedúci
/. llvotopls

Doklady o tom že nemáte splatné závázky alebo nedoplatky voči správcovi dane a Sociálnej

poisťovni ste nepredložili. Vo Výzve na doplnenie predložených dokladov preukazujúcich sp|nenie

podmienok účasti sme Vás požiadali o pred|oženie všetkých dokladov, ktoré ste predk|adali Čestným

vyhlásením, nie Zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktoný v prípade požadovaných

dokumentov neodráža aktuálny stav.

Poznámka: Aj podl'a § 152 ods, 5 ZVo: Verejný obstarávatel'a obstarávatel'sú bez ohl'adu na odsek

4 oprávnení od uchádzač a alebo záujemcu dodatočne vyžiadať doklad podl'a § 32 ods.2 písm. b) a c).

Na základe uvedeného bola Vaša ponuka vy|účená z obstaráVania, Ďakujeme Vám za predloŽenú

ponuku a účasť v predmetnej súťaži.

V Trebišove, dňa 18.9.2020

Vypracoval: Ing. Imrich Vozár, konatel'osoby

JUDr. Jaros|av Kaifer,

lČo: 36 617 016 DlC:2022211950 lČ DPH: SK2022211950 e-mail:
zapísaná V obchodnom reg, okresného súdu Košice l, odd, Sro, Vl ,č,| 18398^/

lBAN: SK34 1100 0000 0026 2508 2471 swlFT: TATRSKBX
1
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ChocoSuc Partner, s.r.o.
' .j"

Cukrovarská 502,075 01 Trebišov

oI/2020/vo

Príloha č.5 Záznamu
3 Energy, s,r.o.
Pri cintoríne 36
0ro o+ žiIina

Vec: Oznámenie o vylúčení

Týmto Vám oznamujeme Vám, že sme Vašu ponuku na zákazku ,,Zníženie energetickej

náročnosti čokoládovne DEVA", sp. č. 01/2020/VO vylúčili z obstarávania.

odóvodnenieI

V zmysle Výzvy na predkladanie ponúk a jej bodu 15.1.6 ponuka predloŽená uchádzačom

musela obsahovať okrem iného podpísaný návrh Zmluvy o dielo, ktorá bola súčasťou Yýzvy, s
uvedením návrhu uchádzača na plnenie kritéria, t.j. ceny, údaje o stavbyvedúcom, vyplnený výkaz

výmer a harmonogram stavby.

Vo svojej ponuke ste predložil listinu Harmonogram stavby ako prí|ohu č. 4 návrhu Zm|uvy o

dielo, avšak táto listina svojim obsahom je V rozpore so samotným návrhom zmluvy o dielo a to najmá

s ustanoveniami uvedenými v Článku nt okrem iného aj bodmi 3.6, 3.7, z uvedeného dóvodu je Vaša

ponuka obsahovo rozporuplná a nezrozumitel'ná, zakladajúca už v tomto štádiu moŽnosť vzniku

škody alebo iného obmedzenia, ktorého následkom bude vznik škody.

Na základe uvedeného nie je možné Vašu ponuku akceptovať a preto bola Vaša ponuka vylúčená

z obstarávania.

Ďakujeme Vám za predloženú ponuku a účasť v predmetnej súťaži.

V Trebišove, dňa 18.9,2020

Vypracoval: Ing. Imrich Vozár, konatel' osoby poverenej VO

lČo:36617o16 DlČ.2a2221195o lČDPH: SK2022211950 e-mai|: info@chocosucpartner,sk
zapísaná V obchodnom reg, okresného súdu Košice l, odd, sro, vl ,č.: 18398A/

IBAN: sK34 1100 0000 0026 2508 2471 sWlFT: TATRSKBX
1

WWW,deva-sk,eu


