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Z Dtvárania pDnúk, posúdenia splnenia podmienok účasti uchádzačov
vo verejnom obstarávaní a vyhodnotenia ponůk

zákazky s nízkou hodnotou podfa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v zneni neskoršich predpisov (zákon) bez využitia elektronického trhoviska na uskutočnenie stavebných prác:

„Lipka malým atlétom — oprava povrchu športoviska“
V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni

neskoršich predpisov (ďatej ten „zákon o verejnom obstarávani) sa dňa iO.03.2020 O 09.00 hod. na Mestskom
úrade v Spišskej Novej Vsí, Štefánikovo námestíe 1,05201 Spišská Nová Ves, Oddelenie výstavby a dopravy, 2.
poschodie, miestnosť- číslo dveri 304, konalo oWáranie a vyhodnotenie ponúk.

KOMISIA:

Prítomní členovia komisie: Nepritomni členovia komisie (ospravedlnili Sa):
Ing. Milan Mucha (predseda komisie) Ing. Štefan Saneterik (člen komísie)
Ing. Peter Susa (člen komisie) JUDr. Peter Štrauch (člen komisie)
Ing. Ján Slebodnik (člen komisie) Ing. Ivan Jacko (člen komisie)

Na základe Výzvy na predloženie cenovej ponuky dňa 28.02.2020 Iosloveni mailovou komunikáciou traja
(čislicou 3) uchádzačii, dvaja (čislicou 2) uchádzači požiadali poskytnutie súťažných podkladov v zmysle Výzvy
na predloženie cenovej ponuky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateía (www.spisskanovaves.eu
dňa 28.02.2020) ponuku predložili pjati (čislicou 5) uchádzači.

Zoznam uchádzačov, ktori v stanovenorn termíne predložili ponuku:
Poradově
číslo ODchodné mono, Dátum a čas

adresa sídla abbo miesta podnikania uchádzača doručenia ponukyuchádzača
1. B - komplet s.r.o., B. Nemcovej 12,05201 Spišské Nová Ves 05.03.2020, 09:40 hod.

osobne
2. Alkon PZ s.r.o., Duklianska 51,05201 Spišská Nová Ves 05.03.2020, 13:40 hod.

osobne
3. MARG s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany 09.03.2020, 09:30 hod.

poštou
4, M. Cup Production ss.o., Na pažiti 14,90021 Svátý Jur 09.03.2020, 09:30 hod.

poštou
5. PNMONT s.r.o., Lipová 1857/15,05201 Spišská Nová Ves 09.03.2020, 11.27 hod.

osobne

Owáraníe ponúk začalo podpisanim prezenčnej listiny pritomnými členmi komisie a zápisom pritomných
zástupcov uchádzačov do prezenčnej listiny (verejného oWárania ponúk sa nezúčastnil žiaden zástupca
uchádzačov). Potom komisia pňstúpila k samotnému oWáraniu obálok s ponukami. Najprv bota prekontrolovaná
nepowšenosť obalu/obálky a následne komisia zverejnila obchodné mená a adresu sídla alebo miesta
podnikania uchádzačov, ako aj ich návrhy na plnenie jediného kritéria určeného verejným obstarávateľom na
vyhodnotenie ponúk, ktoré sa dá vyjadriť čislom. Ponuky boli oWárané v poradí v akom prišli. Po otvoreni
obalu/obálky komisia označila obsah ponuky, vrátane jej priloh, poradovým čislom zhodným s číslom na
obale/obálke ponuky.
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Pri posudzovaní splnenia podmienok účasti komisia konštatovala, že z uchádzačov, ktori predložili ponukyvšetci piatü (číslicou 5) uchádzači splnili predpisané podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávanh

VYLÚČENÍ UCHA DZAČJ:
Niesú.

UCHADZAČI, KTQR1 PREDLOŽILI PONUKY S UVEDENÍM NA VRHU NA PLNENIE KRITÉRIÍ:

Návrh na plnenie
kritéria na
vyhodnotenle ponuky
(konečná cena
predmetu zákazky
vrátane DPHicelkom V
EUR)

Komisia pil vyhodnocovani ponúk postupovala v zmysle Výzvy na predloženie cenovej ponuky. Ponuky boli
vyhodnotené na základe: navrhovanej konečnej ceny vrátane DPH/celkom v EUR, pričom naúspešnejšia jeponuka s najnižšou cenou. Na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk jednotiivými členmi komisie balo
v Celkovej vyhodnocovacej tabutke (priložená pri origináli zápisnice) zostavené matematicky jednoznačnéporadie úspešnosti jednotlivých ponúk, pričom úspešným uchádzačom - vit‘azom verejného obstarávania sastal uchádzač s poradovým č(slom 3:

MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 SuČany

Komisia konštatuje, že v ponuke úspešného uchádzača boli splnené všetky stanovené podmienky, na základehodnotiterněho krItéria vyšiel uchádzač ako úspešný a preto odporůča verejnému obstarávatetovi uzavrieY s nim
zmluvu o dlelo, resp. objednávku, na predmet zákazky v zmysle podmienok predpisaných Výzvou na predloženiecenovej ponuky.

Úspešný uchádzač predložil prijatefnů ponuku pre verejného obstarávatefa pre predmet zákazky z hFadiska
dokladovej časti a z hradiska ponukovej ceny predmetu zákazky. Uspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľoznámi, že jeho ponuku prijima.

Dóvody, pre ktoré by člen komisie odmietol podpisať zápisnicu alebo podpisal zápisnicu s výhradou:
Nevyskytli sa,

Táto zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávani a vyhodnoteniaponúk spolu s ostatnými prílohami tvori súčasť dokumentácie verejného obstarávania, ktorá bude archivovaná
v archive Mesta Spišská Nová Ves podobu 10 rokov (od dátumu uzavretia zmluvy, resp. vystavenia objednávky).

Spišská Nová Ves, dňa: 11.03.2020
Naše značka: OVaD I 503 / 2020

Podpisy členov komisie:

Ing. Milan Mucha (predseda komisie)

Ing. Peter Susa (člen komisie)

Ing. Ján Slebodnik (člen komisie)
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Zapisal: Ing. Peter Susa
Ing. Milan Mucha
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Obchodně meno,
adresa sídla alebo miesta podnikanla uchádzača

Konečné
po rad le
uchádzačov

1. B - komplet aro., B. Nemcovej 12, 052 01 Spišská Nová Ves 16 221,90
1 Alkan PZ ss.a., Duklianska 51,05201 Spišská Nová Ves 16 348,44

MARO s.r.o,, Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany 14 988,48
4. M. Cup Production s.r.o., Na pažiti 14, 90021 Svátý Jur 16 232,40
5. PNMONT s,r.o., Upová 1857115, 052 01 Spišská Nová Ves 15 902,94
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