OBEC DEVIČIE
Obecný úrad, Devičie 161, 962 65

Hontianske Nemce

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
1) Zaslanie Výzvy na predkladanie ponúk potenciálnym zhotoviteľom
Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s názvom Výmena športového povrchu na
ihrisku v obci Devičie bola zaslaná mailom dňa 26. februára 2020 šiestim
spoločnostiam, štyri spoločností potvrdili prijatie výzvy spätnou mailovou správou.
Zároveň bola Výzva zverejnená na webovom sídle obce Devičie, link
https://www.obecdevicie.sk/vymena-sportoveho-povrchu-na-ihrisku-v-obci-deviciezakazka-s-nizkou-hodnotou-podla-117-zakona-nr-sr-c-343-2015-z-z-o-verejnomobstaravani-vyzva-na-predlozenie-ponuky-zo-dna-26022020
2) Zoznam potenciálnych dodávateľov, ktorým bola zaslaná Výzva na predkladanie ponúk

P.č.

e-mail

Spôsob a
dátum
oslovenia

sportech@sportech.sk

e-mailom
26. 02.2020

Obchodné meno
sídlo, IČO

1.

SPORTECH, s. r. o.
Rudenkova 820/4
Žiar nad Hronom
IČO: 36 056 367

2.

MARO, s. r. o.
Podhradská cesta 2, Sučany
IČO: 36 407 020

vystavba@marotrade.eu

e-mailom
26. 02.2020

3.

SPORT SERVICE, s. r. o.
Diaková 111
IČO: 36 785 571

office1@sportservice.sk

e-mailom
26. 02.2020

4.

SLOVIMM, s. r. o.
Pri štadióne 8B, Holíč
IČO: 36 221 031

slovimm@slovimm.sk

e-mailom
26. 02.2020

5.

PARA INVEST s. r. o.
Majerníkova 23, Bratislava
IČO: 44424413

milan.kusalik@gmail.com

e-mailom
26. 02.2020

6.

SCANSIS SLOVAKIA, s. r. o.
Drieňová 14, Bratislava
IČO: 36675121

info@scansisslovakia.sk

e-mailom
26. 02.2020
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3) Termín predkladania ponúk
11. marca 2020 do 12:00 h.
4) Zoznam uchádzačov a údaje zistené z ponúk

Por.
číslo

Doručenie
ponuky

Umiestnenie
podľa ceny

1.

04. 03. 2020
o 17:02 h
e-mailom

6.

Obchodné meno

PARA INVEST
s. r. o.

Návrh na plnenie kritéria
– najnižšej ceny v €
bez DPH

vrátane DPH

16 492,70

19 791,24

Poznámka k ponuke č. 1: Ponuka bola dňa 04. 03. 2020 poslaná na mailovú adresu Obce Devičie,
následne bola preposlaná na adresu osoby poverenej zabezpečením procesu VO

2.

05. 03. 2020
poštovou
službou

2.

SPORT SERVICE,
s. r. o.

12 083,33

14 500,00

3.

09. 03. 2020
o 8:48 h
e-mailom

4.

SCANSIS
SLOVAKIA, s. r. o.

16 250,00

19 500,00

4.

10. 03. 2020
o 11:00
osobne, do
podateľne
OcÚ

3.

SPORTECH,
s. r. o.

14 556,00

17 467,20

5.

10. 03. 2020
o 12:04 h
e-mailom

5.

RGL Sport
Surfaces s. r. o.

16 475,00

19 770,00

Poznámka k ponuke č. 5: Ponuka bola dňa 10. 03. 2020 poslaná na mailovú adresu Obce Devičie,
následne bola preposlaná na adresu osoby poverenej zabezpečením procesu VO

6.

11. 03. 2020
o 9:23 h
e-mailom

1.

MARO, s. r. o.

11 906,88

14 288,26

5) Vyhodnocovanie ponúk
5.1 Vyhodnocovanie ponúk 11. 03. 2020
Dňa 11. 03. 2020 (po uplynutí lehoty na doručenie ponúk; od 14:00 h) pristúpil ve rejný obstarávateľ k vyhodnoteniu predložených ponúk. Hodnotitelia zoradili ponuky
podľa poradia v akom boli ponuky doručené verejnému obstarávateľovi a ponukám
priradili poradové čísla 1. až 6. Následne otvorili obálky s ponukami doručenými po štou/osobne (p. č. 2. a p. č. 4.). Ponuky doručené e-mailom boli hodnotiteľom k dis pozícii vytlačené.
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Podľa navrhnutej ceny bolo určené poradie ponúk podľa ceny (tak, ako je uvedené v
tabuľke, v bode č. 4 tejto zápisnice).
Ponuky boli vyhodnocované v súlade s požiadavkami uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk.
Hodnotitelia ponúk skonštatovali:
- ponuka s poradovým číslom 5. od spoločnosti RGL Sport Surfaces s. r. o. obsahuje
len cenovú ponuku (vyplnenú prílohu č. 1 bez podpisov). Napriek skutočnosti, že
administrátorka VO uchádzača upozornila v spätnej správe (10. 03.), že ponuka
neobsahuje náležitosti podľa výzvy, uchádzač v lehote na predkladanie ponúk svoju
ponuku nedoplnil. Ponuka má podľa ceny piatu ponukovú cenu, hodnotitelia ponuku
nevylúčili a rozhodli, že dožiadanie doplnenia ponuky nie je potrebné;
- uchádzači nemajú uložený zákaz účasti vo VO; túto skutočnosť piati uchádzači
deklarovali v predloženom Vyhlásení (podľa prílohy č. 2 Výzvy na predkladanie
ponúk). Skutočnosť bola overená vo verejne dostupnom registri osôb so zákazom, v
zverejnených údajoch o hospodárskych subjektoch vedenom v informačných
systémoch Úradu pre verejné obstarávanie,
- uchádzači majú oprávnenie na uskutočnenie prác a dodávku tovarov v súlade s
predmetom zákazky (spis obsahuje výpisy z OR SR; u uchádzača s p. č. ponuky 5
pre neúplnosť ponuky nebola táto skutočnosť overovaná),
- overené bolo v každej predloženej ponuke vypočítanie ponukovej ceny celkom,
výpočet DPH,
- skontrolované boli predložené doklady k preukázaniu dosiahnutia požadovaných
parametrov, technické listy (certifikáty, vyhlásenia) najmä od spoločností s
ponukovými cenami na 1. až 3. mieste,
- hodnotitelia jednomyseľne rozhodli, v súvislosti s predloženou ponukou od
spoločnosti MARO, s. r. o. (najnižšia ponuková cena) o vysvetlenie súťažnej ponuky
(mimoriadne nízkej ponuky v položke p. č. 6 – Zapracovanie piesku).
Žiadosť o vysvetlenie ponuky zo dňa 11.03.2020 je v spise zo zadávania zákazky
Termín na doručenie vysvetlenia ponuky (podpísaného skenu listu vo formáte pdf)
bol stanovený najneskôr do 13. marca 2020 do 16.00 h.
5.2 Vyhodnocovanie ponúk 13. 03. 2020
Dňa 13. 03. 2020 o 13:21 h bolo od spoločnosti MARO, s. r. o. doručené požadované
vysvetlenie ponuky. Hodnotitelia vysvetlenie posúdili a jednomyseľne prijali vysvetlenie ponuky.
Záver: hodnotitelia odporučili starostovi obce prijať ponuku od uchádzača MARO, s.
r. o., pretože uchádzač ponúkol najnižšiu cenu za predmet zákazky a predložil požadované doklady pre splnenie podmienok účasti.
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6) Zoznam vylúčených uchádzačov
neuplatňuje sa
7) Identifikácia úspešného uchádzača

Obchodné meno, sídlo
MARO, s. r. o.
Podhradská cesta 2
Sučany
IČO: 36 407 020

Návrh na plnenie kritéria – najnižšej ceny v €
bez DPH

vrátane DPH

11 906,88

14 288,26

Odôvodnenie:
Pri vyhodnocovaní ponúk hodnotitelia určení štatutárnym zástupcom verejného
obstarávateľa postupovali podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk uvedeného vo výzve.
Súťažná ponuka víťazného uchádzača splnila podmienky účasti, navrhnutá cena za
predmet zákazky je najnižšia z predložených platných cenových ponúk a je nižšia
ako predpokladaná hodnota zákazky o 4 634,12 € pri cene bez DPH.
Zapísala: Mgr. Božena Bačíková

..............................

Ponuky vyhodnotili a zápisnicu podpisujú bez výhrad:
Libuša Vrábelová

...........................…

Mgr. Mária Šulcová

.........................…..

Mgr. Božena Bačíková

.............................

Súhlasné stanovisko verejného obstarávateľa:
Mgr. Ján Baláž, starosta obce, schvaľuje výber zhotoviteľa

Mgr. Ján Baláž
starosta obce
Devičie 13. marca 2020
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