Obec Cífer, 919 43 Cífer, Námestie Andreja Hlinku 31
V Cíferi 24. februára 2015

ZÁPISNICA
z vyhodnotenia ponúk predložených pri zadávaní zákazky s nízkou cenou a vyhodnotenia ponúk na
akciu „Oplotenie starý cintorín Cífer“:
Napísaný dňa
Miesto konania
Prítomní

:24. februára 2015
:Obecný úrad v Cíferi
:Predseda komisie : Ing. Július Pančík
Členovia komisie : Jaroslav Gross
Marián Rímeš
Zapisovateľ
: Mgr. Gabriela Pešková

Čl. I.
Dňa 24. februára 2015, t.j. v utorok o 09.15 hod., začala svoju činnosť komisia na vyhodnotenie
ponúk predložených pri zadávaní zákazky na výber dodávateľa tovarov a služieb „Oplotenie starý
cintorín Cífer“. V súlade so súťažnými podkladmi komisiu na vyhodnotenie ponúk menoval dňa 23.
februára 2015 starosta Obce Cífer (menovanie a čestné vyhlásenie členov komisie je v dokumentácii o
verejnom obstarávaní).
Komisia pracovala za účasti svojich členov a postupovala v súlade s ustanovením § 41 zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o
verejnom obstarávaní“) a podľa pravidiel a upresnenia v súťažných podkladoch.
Výzvu na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky zaslal verejný obstarávateľ 5 (slovom
piatim) uchádzačom.
P.č.

Uchádzač (Obchodný názov, adresa sídla, IČO)

1.

Alumix s.r.o, Rosina, Pusté 868, Žilina 013 22
IČO: 43793771

2.

FENCING distribučný sklad Moravskoslezké drátovny, Hlavná 111, Tomášov 900 44
IČO: 45436851

3.

ELENIT, s.r.o., Bystrický rad 75, 960 01 Zvolen,
IČO: 44559372

4.

T-STRING Pardubice, a.s. Průmyslová 718, 533 01 Pardubice Černá za Bory
IČO: 48158453

5.

PILECKY SLOVENSKO s.r.o., Boldocká cesta 7, Senec 903 01
IČO: 35876956
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Ponuku pri zadávaní zákazky s nízkou cenou predložili 2 (slovom dvaja) oslovení uchádzači
a dvaja uchádzači na základe zverejnenia výzvy v profile verejného obstarávateľa, ktorí svoje ponuky
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní riadne doručili na Obecný úrad v Cíferi.
Uchádzači na základe zverejnenia výzvy v profile verejného obstarávateľa
P.č.

Uchádzač (Obchodný názov, adresa sídla, IČO)

1.

REMO s.r.o. , Sama Chalúpku 6, 972 51 Handlová
IČO: 31592538

2.

Štefan Urban, Huta 77, 044 17 Košice
IČO:46625402

Oslovení uchádzači Alumix s.r.o na výzvu verejného obstarávateľa reagovala s tým, že sa nezaoberajú
výrobou plotových dielcov uvádzaných vo výzve v predmete zákazky, FENCING, na oslovenie
verejného obstarávateľa nereagoval.

Čl. II.
Vyhodnotenie ponúk sa uskutočnilo dňa 24. februára 2015 od 9.30 hod. v priestoroch Obecného
úradu v Cíferi za možnosti účasti oprávnených uchádzačov. Oprávnení uchádzač, resp. ich zmocnení
zástupcovia sa nezúčastnili otvárania ponúk a ich prezentovania vo verejnom obstarávaní
Komisia na vyhodnotenie ponúk pred vyhodnotením ponúk konštatovala, že všetky predložené ponuky
boli doručené včas.
Komisia na vyhodnotenie ponúk prekontrolovala ponuky a prítomným oznámila v súlade s § 41 zákona
o verejnom obstarávaní nasledovné údaje :
1) Firma: ELENIT, s.r.o., Bystrický rad 75, 960 01 Zvolen
Návrh uchádzača na plnenie jednotlivých kritérií:
Ponúknutá cena Σ: celkom vrátane DPH: 16.968,41 €
DPH: 2.828,07 € , bez DPH: 14.140,34 €
2) Firma: Štefan Urban, Slanská Huta 77, 044 17 Košice
Návrh uchádzača na plnenie jednotlivých kritérií:
Ponúknutá cena Σ: celkom vrátane DPH: 24.086,00 €
nie je platcom DPH
3) Firma: REMO s.r.o., Sama Chalúpku6, 972 51 Handlová
Návrh uchádzača na plnenie jednotlivých kritérií:
Ponúknutá cena Σ: celkom vrátane DPH: 19.516,20 €
DPH: 3.252,70 € , bez DPH: 16.263,50 €
4) Firma: T- STRING Pardubice s.r.o. , Průmyslová 718, 533 01 Pardubice Černá za Bory
Návrh uchádzača na plnenie jednotlivých kritérií:
Ponúknutá cena Σ: celkom vrátane DPH: 9 148,87 €
DPH: 9 148,87 € , bez DPH: 7 624,06 €

Čl. III.
Komisia na vyhodnotenie ponúk pokračovala vo svojej činnosti bez prítomnosti uchádzačov.
V súlade s ustanovením § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní komisia pre vyhodnotenie
ponúk v prvom rade vyhodnocovala ponuky z hľadiska splnenia podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní (§ 99 zákona o verejnom obstarávaní) a požiadaviek uvedených vo výzve na prekladanie
ponúk.
Pri tomto hodnotení bolo pri predložených ponukách zistené:
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a) zoznam všetkých uchádzačov
Ponuku pri zadávaní zákazky predložili 4 (slovom štyria) uchádzači, ktorí svoje ponuky v zmysle
zákona o verejnom obstarávaní riadne doručili verejnému obstarávateľovi.
1) Firma: ELENIT, s.r.o., Bystrický rad 75, 960 01 Zvolen
Komisia na vyhodnotenie ponúk prekontrolovala ponuku v zmysle požiadaviek uvedených vo
výzve na predkladanie ponúk zistila, že uchádzač vo svoje ponuke predložil doklady a dokumenty
požadované vo výzve na predkladanie ponúk podľa § 99 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
Predložením požadovaných dokladov a dokumentov uchádzač splnil podmienky pre účasť pri
zadávaní zákazky.
2) Firma: Štefan Urban, Slanská Huta 77, 044 17 Košice
Komisia na vyhodnotenie ponúk prekontrolovala ponuku v zmysle požiadaviek uvedených vo
výzve na predkladanie ponúk zistila, že uchádzač vo svoje ponuke predložil doklady a dokumenty
požadované vo výzve na predkladanie ponúk podľa § 99 ods.1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní.
Predložením požadovaných dokladov a dokumentov uchádzač splnil podmienky pre účasť pri
zadávaní zákazky s nízkou cenou.
3) Firma: REMO s.r.o., Sama Chalúpku6, 972 51 Handlová
Komisia na vyhodnotenie ponúk prekontrolovala ponuku v zmysle požiadaviek uvedených vo
výzve na predkladanie ponúk zistila, že uchádzač vo svoje ponuke predložil doklady a dokumenty
požadované vo výzve na predkladanie ponúk podľa § 99 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
Predložením požadovaných dokladov a dokumentov uchádzač splnil podmienky pre účasť pri
zadávaní zákazky s nízkou cenou.
4) Firma: T- STRING Pardubice s.r.o. , Průmyslová 718, 533 01 Pardubice Černá za Bory
Komisia na vyhodnotenie ponúk prekontrolovala ponuku v zmysle požiadaviek uvedených vo
výzve na predkladanie ponúk zistila, že uchádzač vo svoje ponuke predložil doklady a dokumenty
požadované vo výzve na predkladanie ponúk podľa § 99 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
Predložením požadovaných dokladov a dokumentov uchádzač splnil podmienky pre účasť pri
zadávaní zákazky s nízkou cenou.
b) zoznam vylúčených uchádzačov
c) zoznam uchádzačov, ktorých ponuky budú vyhodnocované podľa kritérií
Komisia na vyhodnotenie ponúk zaradila na vyhodnotenie podľa kritérií uvedených vo výzve na
predkladanie ponúk predložené ponuky uchádzačov:
1) Firma: ELENIT, s.r.o., Bystrický rad 75, 960 01 Zvolen
2) Firma: Štefan Urban, Slanská Huta 77, 044 17 Košice
3) Firma: REMO s.r.o., Sama Chalúpku6, 972 51 Handlová
4) Firma: T- STRING Pardubice s.r.o. , Průmyslová 718, 533 01 Pardubice Černá za Bory
Obec Cífer – „ Oplotenie starý cintorín Cífer“

Obec Cífer, 919 43 Cífer, Námestie Andreja Hlinku 31
Na vyhodnotenie podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky
sú komisiou na vyhodnotenie ponúk zaradené 4 (slovom štyri) ponuky.
Pri posudzovaní ponúk podľa § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (neobvykle nízka cena
- ďalej len „nízka cena“), komisia na vyhodnotenie ponúk na základe porovnania cien s uvedenými
realizovanými zmluvami rovnakého charakteru a porovnaním s predpokladanou cenou konštatovala, že
ceny navrhnuté uchádzačmi sú primerané predmetu obstarávania. Z uvedeného dôvodu nepožiadala
komisia ani jedného z uchádzačov o vysvetlenie návrhu ceny.

Čl. IV.
a) Hodnotenie ponúk podľa jednotlivých kritérií
Pri hodnotení ponúk podľa § 42 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní každý člen komisie na
vyhodnotenie ponúk vyhodnocoval ponuky samostatne. Komisia na vyhodnotenie ponúk, potom
spoločne identifikovala úspešného uchádzača.
Identifikácia úspešného uchádzača
Komisia na vyhodnotenie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou cenou na zhotovenie stavby:
„Oplotenie starý cintorín Cífer“ identifikovala ako úspešnú ponuku uchádzača:
Firma: T- STRING Pardubice s.r.o. , Průmyslová 718, 533 01 Pardubice Černá za Bory
Ponuky ostatných uchádzačov sú neúspešné.
Odôvodnenie:
a) ponuka uchádzača
T- STRING Pardubice s.r.o. , Průmyslová 718, 533 01 Pardubice Černá za Bory
bola komisiou na vyhodnotenie ponúk hodnotená v kritériu cena ako najvýhodnejšia s najnižšou
cenou. V kritériu ponukovej ceny bola hodnotená na prvom mieste, v rámci celkového
hodnotenia sa táto ponuka umiestnila na prvom mieste a bola identifikovaná ako úspešná.
b) ponuka uchádzača
ELENIT, s.r.o., Bystrický rad 75, 960 01 Zvolen
bola komisiou na vyhodnotenie ponúk hodnotená v kritériu cena ako druhá. V kritériu
ponukovej ceny bola hodnotená na druhom mieste, v rámci celkového hodnotenia sa táto ponuka
umiestnila na druhom mieste.
c) ponuka uchádzača
REMO s.r.o., Sama Chalúpku6, 972 51 Handlová
bola komisiou na vyhodnotenie ponúk hodnotená v kritériu cena ako tretia. V kritériu ponukovej
ceny bola hodnotená na treťom mieste, v rámci celkového hodnotenia sa táto ponuka umiestnila
na treťom mieste.
d) ponuka uchádzača
Štefan Urban, Slanská Huta 77, 044 17 Košice
bola komisiou na vyhodnotenie ponúk hodnotená v kritériu cena ako štvrtá. V kritériu ponukovej
ceny bola hodnotená na štvrtom mieste, v rámci celkového hodnotenia sa táto ponuka umiestnila
na štvrtom mieste.
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b) výsledok hodnotenia komisie na hodnotenie ponúk:
Komisia na vyhodnotenie ponúk, po preverení ponúk uchádzačov a ich posúdení, ich
akceptovala a v súlade s ustanovením § 42 ods. 8 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní identifikovala
úspešnú a neúspešné ponuky.
Ako úspešná je akceptovaná ponuka uchádzača
T- STRING Pardubice s.r.o. , Průmyslová 718, 533 01 Pardubice Černá za Bory
Uchádzač vo svojej ponuke splnil požiadavky verejného obstarávateľa na požadovaný predmet
obstarávania uvedený vo výzve na predkladanie ponúk, preukázal sa znalosťami problematiky a takými
kapacitami, ktoré vytvárajú predpoklady pre úspešné realizovanie zmluvy. Ponúknutá cena je primeraná
k požadovanej kvalite a rozsahu činnosti.

V Cíferi 24. februára 2015.
Predseda : Ing. Július Pančík
Členovia : Marián Rímeš
Jaroslav Gross
Zapisovateľ: Mgr. Gabriela Pešková
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