Záznam
z vyhodnotenia ponúk zákazky, ktorá bola zadávaná v zmysle § 117 zákona
č. 343/2015 Z. z na dodávku tovaru na predmet zákazky:
Výmena opotrebovaného športového povrchu viacúčelového ihriska 4 ZŠsMŠ Senica
Čas vyhodnotenia : 04.marca 2020 o 10:45 hod.
Miesto vyhodnotenia : Mestský úrad Senica , Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica –
zasadačka úradu
Prítomní na vyhodnotení ponúk :
Za verejného obstarávateľa : Ing. Róbert Mozolič ,
Ing. Mária Výletová,
Mgr. Ľubica Kadlec Melišová
Verejný obstarávateľ : Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, IČO:
00309974, ktorý je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona
č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov postupoval pri zadávaní zákazky s nízkymi hodnotami v zmysle § 117
tak, aby vynaložené náklady na získanie predmetu obstarávania boli primerané jeho kvalite
a cene.
Postup zadávania zákazky v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – ďalej
len „ zákon o VO“.
Predpokladaná hodnota zákazky na daný predmet bola na základe prieskumu trhu
stanovená vo výške bez DPH: 21 206,20 Eur
Vyhodnotenie :
Po preštudovaní jednotlivých ponúk od uchádzačov, verejný obstarávateľ v zastúpení
zástupcov verejného obstarávania prekontrolovali plnenie podmienok účasti v súlade
s výzvou . Splnenie podmienok je uvedené v hodnotiacich hárkoch, ktoré tvoria nedeliteľnú
súčasť záznamu z vyhodnotenia ponúk .
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky postup na základe
najnižšej ceny .
Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce:
Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa
posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie
predmetu zákazky.
Úspešným uchádzačom sa stal uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predložil najnižšiu cenu za
predmet zákazky vyjadrenú v EUR s DPH . Ako druhý v poradí sa umiestnil uchádzač, ktorý
vo svojej ponuke predložil druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky vyjadrenú v EUR s DPH
, ako tretí v poradí sa umiestnil uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží tretiu najnižšiu
cenu za predmet zákazky vyjadrenú v EUR s DPH a následne až po poslednú ponuku.
Identifikácia úspešného uchádzača:
Poradové
Obchodné meno
číslo
Sídlo a miesto podnikania
1.
SPORT NITRA s.r.o.
Pražska 2
949 11 Nitra, IČO: 36 782 041
2.
M.Cup Production s.r.o.
Na Pažiti 14, 900 21 Svätý Jur,
IČO: 47065125

Ponuková cena
v Euro s DPH

celkové poradie
uchádzača

23 658,00

8.miesto

22 453,92

6.miesto

1

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PARA INVEST s.r.o.
Majernikova 23
841 05 Bratislava ,
IČO: 44 424 418
CAMPOS SK s.r.o.
956 13Koniarovce 207, IČO:
46 801 227
SPORT SERVICE, s.r.o.
038 02 Diaková 111
IČO: 36 785 571
DAJKY s.r.o.
Bottova 1021/16, 937 01 Šala
IČO: 51 016 168
SLOVIMM, s.r.o.
Pri štadióne 88, 908 51 Holič
IČO: 36221031
MARO s.r.o.
Podhradská cesta 2
038 52 Sučany, IČO: 36 407 020

19 032,00

4.miesto

17 868,00

2.miesto

23 229,60

7.miesto

19 655,04

5.miesto

17 792,95

18 492,79

1.miesto

3.miesto

Z dôvodu hospodárnosti a efektívnosti vynakladania verejných finančných prostriedkov
verejný obstarávateľ akceptuje ponuku uchádzača č. 7 – SLOVIMM, s.r.o., Pri štadióne
88, 908 51 Holič , IČO: 36 221 031 s celkovou ponukovou cenou s DPH : 17 792,95 Euro
s DPH, celková cena bez DPH 14 827,46 Eur.
Prítomní odporúčajú verejnému obstarávateľovi, aby úspešnému uchádzačovi bolo
zaslané oznámenie o prijatí ponuky a súčasne bol vyzvaný na predloženie zmluvy o dielo
v súlade s predloženou ponukou. Neúspešným uchádzačom bude oznámené , že neuspeli a
dôvody neprijatia ich ponúk s uvedením identifikácie úspešného uchádzača a informáciu
o výhodách ponuky úspešného uchádzača.
V priebehu zadávania ako aj vyhodnotenia zákazky nebol zistený konflikt záujmu .
Prítomní na vyhodnotení ponúk podpísali čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu
záujmu, ktoré tvorí nedeliteľnú súčasť dokumentácia verejného obstarávania
Tento záznam, ktorý obsahuje dve strany bol pred prítomnými prečítaný a na znak
súhlasu podpísaný prítomnými.

Príloha : hodnotiaci hárok č. 1 a č. 2

Ing. Róbert Mozolič
Mgr. Ľubica Kadlec Melišová
Ing. Mária Výletová
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