Obec Šumiac,
Jegorovova 414, 976 71 Šumiac

Zápisnica o vyhodnotení ponúk
predložených v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“)

Zákazka podľa § 117 zákona: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ 976 71 Šumiac, Šumiac, vybudovaním
a zlepšením technického vybavenia jazykových a odborných učební a knižnice – stavebná časť
Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:
21.01.2019 do 10:00 hod.
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Šumiac
Sídlo: Jegorovova 414, 976 71 Šumiac
IČO:
00313866
Zastúpený: PhDr. Jarmila Gordanová, starostka obce
Tel.: + 421 48 6181 318
E-mail: obecnyurad@sumiac.sk
Web: www.sumiac.sk
Verejný obstarávateľ pre účely zadania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní a za účelom
získania najvýhodnejšieho dodávateľa (ďalej len „uchádzač“), oslovil s výzvou uchádzačov, ktorí súčasne obdržali
podklady s podrobnými požiadavkami na dodanie predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ výzvu na predkladanie
ponúk zaslal uchádzačom e-mailovou poštou. Zároveň zverejnil Výzvu na predloženie ponuky na svojom
webovom sídle a informáciu o zverejnení zaslal na CKO.
Na základe výzvy na predloženie ponuky predložili v lehote určenej verejným obstarávateľom ponuku
nasledovní uchádzači:
Por. č.

Obchodné meno, adresa

Dátum predloženia ponuky

1.

STYK SERVIS,s.r.o., Ružová 9, 974 01 Banská
Bystrica

18.01.2019, 13:40 hod.

2.
3.
4.

PELK s.r.o., Školská 1018/79, 976 52 Čierny
Balog
Roman Takáč, Kukučínova 457/56, 976 67
Závadka na Hronom
LR-PLYNOSERVIS s.r.o., Jilemnického
1181/E, 977 01 Brezno

18.01.2019, 13:40 hod.
21.01.2019, 07:26 hod.
21.01.2019, 09:30 hod.

V zmysle Výzvy na predloženie ponuky bod 14. žiadal verejný obstarávateľ od uchádzačov splnenie
podmienky účasti v predmetnej zákazke s nízkou hodnotou v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO. Na základe
vykonanej kontroly ponúk jednotlivých uchádzačov konštatujem nasledovne :
Uchádzač č. 1 splnil podmienku účasti predložením úradne osvedčenej kópie Výpisu z Obchodného registra.
Uchádzač č. 2 splnil podmienku účasti predložením úradne osvedčenej kópie Výpisu z Obchodného registra.
Uchádzač č. 4 splnil podmienku účasti predložením úradne osvedčenej kópie Výpisu z Obchodného registra.
Uchádzač č. 3 nepredložil požadovaný doklad v súlade s bodom 14.1.3 Výzvy na predloženie ponuky. Na
základe uvedeného odporúčam verejnému obstarávateľovi zaslať uchádzačovi č. 3 list – Výzvu na doplnenie
požadovaného dokladu v súlade s bodom 14.1.3 Výzvy na predloženie ponuky. Zároveň je potrebné požiadať

Obec Šumiac,
Jegorovova 414, 976 71 Šumiac
uchádzača o predloženie podpísanej Zmluvy o dielo. Vyhodnotenie ponúk bude pokračovať po doručení
požadovaných dokumentov resp. po uplynutí lehoty na predloženie týchto dokumentov.
Vyhodnotenie pokračovalo dňa 29.1.2019. Uchádzač č. 3 predložil všetky požadované doklady v stanovenej
lehote a splnil podmienky účasti predložením originálneho Výpisu zo Živnostenského registra.
Všetci uchádzači splnili všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a boli zaradení do
vyhodnotenia ponúk.
Zároveň všetci uchádzači splnili podmienky v zmysle bodu 16. písm. b), c) a e) Výzvy na predloženie ponuky.
Kritériom na hodnotenie ponúk je celková cena za dodanie predmetu zákazky v EUR s DPH.
Poradie dodávateľov po vyhodnotení :
Obchodné meno / názov

P. č.

Návrh na plnenie kritéria
Cena celkom v EUR s DPH

Sídlo / miesto podnikania

1.

PELK s.r.o., Školská 1018/79, 976 52 Čierny Balog

23 306,51

2.

Roman Takáč, Kukučínova 457/56, 976 67 Závadka na
Hronom

23 735,93

3.

LR-PLYNOSERVIS s.r.o., Jilemnického 1181/4, 977 01
Brezno

25 482,15

4.

STYK SERVIS,s.r.o., Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica

25 811,34

V súlade so stanoveným kritériom na vyhodnotenie ponúk sa úspešným uchádzačom stala spoločnosť :
PELK s.r.o., Školská 1018/79, 976 52 Čierny Balog.

Vyhodnotenie vykonal :
Alexander Rumanovský, zodpovedný za proces VO

Šumiac, dňa 29.1.2019

Alexander Rumanovský

................... ....................................
podpis

