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ZÁPISNICA
Z otvárania ponůk, posúdenia splnenia podmienok ůčasti uchádzačov

vo verejnom obstarávaní a vyhodnotenia ponúk

zákazky s nízkou hodnotou podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. Z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplneni niektorých
zákonov v zneni neskorších predpisov (zákon) bez využitia elektronického trhoviska na uskutočnenie stavebných prác

a dodanie tovarov a podra smemice mesta Spišská Nová Ves č. 01/2019 pre vykonávanie verejněho obstarávania:

„Detské ihrisko našim najmenším „ — výstavba detského ihriska Novoveská Huta“

V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni
neskoršich predpisov «želej len „zákon o verejnom obstarávani) sa dňa 07.08.2020 00900 hod. na Mestskom
úrade v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves, zasadačka MsU, 2, poschodie,
miestnosť - čislo dveri 304, konalo otváranie a vyhodnotenie ponůk.

KOMISIA:

Pritomni členovia komisie: Nepritomni členovía komisie (ospravedlnili sa):
Tomáš Hamíáček (pmdseda komisie) Ing. Milan Mucha (člen komisie)
Ing. Peter Suse (člen komisie) Ing. Tomáš Bobko (člen komisie)
JUDr. Peter Štrauch (člen komísie)

Na základe Výzvy na predloženie cenovej ponuky boli dňa 28.07 .2020 Íoslovent mailooti komunikáciou piat
(čislicou 5) uchádzači/. Ostatným uchádzačom boli poskytnutě súťažné podklady v zmysle Výzvy na predloženie
cenovej ponuky zverejnené na webovom sidle verejného obstarávateľa (www.spisskanovaves.eu dňa
28.07.2020). Ponuku v požadovanom termine predkladania predložili šiesti (čislicou 6) uchádzači, z toho dvaja
osloveni mailovou komunikáciou.

Zoznam uchádzačov, ktori v stanovenom termine predložili ponuku:
Poradové

Obchodně meno, Dátum a časčíslo
adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača dowčenia ponukyuchádzača

1. I Verime v zábavu s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín ‘ 04.08.2020, 09:00 hod.
2. ENERCOM s.r.o., Novozámocká 102, 94905 Nitra 04.08.2020. 13:00 hod.

3. Flora Servis Group ss.o., Bednárová 10/16,90701 Myjava 06.08.2020, 08:30 hod.

4. Playsystem — detské ihriská s.r.o., Rampová 4,04001 Košice 07.08.2020, 07:55 hod.

5. Intersystem EU s.r.o., Dukelská 295/34, 014 01 Bytča 07.08.2020, 8:00 hod.
6. mmcité 2 s.r.o., Brnianska 2, 911 05 Trenčín 07.08.2020, 8:10 hod

Otváranie ponúk začalo podpisaním prezenčnej listiny pritomnými členmi komisie a zápisom pritomných
zástupcov uchádzačov do prezenčnej listiny (verejného otvěrania ponúk se nezúčastnil žiaden zástupca
uchádzačov). Potom komisia pristúpila k samotnému oWáraniu obálok s ponukami. Najprv bole prekontrolovaná
neporušenosť obalu/obálky a následne komisia zverejnila obchodné mená a adresu sidla alebo miesta
podnikania uchádzačov, ako aj ich návrhy na plnenie jediného kritéha určeného verejným obstarávaterom na
vyhodnotenie ponúk, ktoré sa dá vyjadriť čislom. Ponuky holi otvárané v poradí v akom phšli. Po otvoreni
obalu/obálky komisia označila obsah ponuky, vrátane jej priloh, poradovým čislom zhodným s číslom na
obale/obálke ponuky.

Pri posudzovani splnenia podmienok účasti komisia konštatovala, že z uchádzačov, ktorí predložili ponuky
všetci šiesti (čislicou 6) uchádzači splnili predpisané podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní
v zmysle bodu č. 11.3 Výzvy na predkladanie ponúk. Uchádzač č. 5 predložil čestné vyhlásenie, že v pripade
jeho úspešnosti a dožiadani predloži požadované technické listy a certikáty k herným prvkom.

VYL ÚČENí UCHÁDZA Či:
Niesú.
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UCHÁDZAČI. KTORI PREDLOŽILJ PONUKY S UVEDENÍM NÁVRHU NA PLNENIE KRITÉRIÍ:

Návrh na plnenie
kritéria na

Z Obchodně meno, vyhodnotenle ponuky Konečné
(konečná cena poradie ‘.g ‚ adresa sidla alebo miesta podnikania uchádzača
prmetu zškazky uchádzačov1—

vrátane DPHIceIkom vDo
°-

EUR)
1 Veríme v zábavu s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín 11 976,00 3.
2. ENERCOM s.r.o., Novozámocká 102, 94905 Nitra 12 580,00 4.
3. Flora Servis Group s.r.o., Bednárová 10/16,90701 Myjava 11 852,12 2.
4. Playsystem — detské ihriská s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice 10 808,48 1.
5. lntersystem EU s.r.o., Dukelská 295/34, 01401 Bytča I 14 880,00 6.

mmcité 2 s.r.o., Bmianska 2,911 05 Trenčin 13 796,36 5.

Komisia pri vyhodnocovaní ponúk postupovala v zmysle Výzvy na predloženíe cenovej ponuky. Ponuky boli
vyhodnoteně na základe: navrhovanej konečnej ceny vrátane DPH/celkom v EUR, pňčom najůspešnejšia je
ponuka s najnižšou cenou. Na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk jednotlivými členmi komisie bob
v Celkovej vyhodnocovacej tabulka (priložená pri origináli zápisnice) zostaveně matematicky jednoznačné
poradie úspešnosti jednotlivých ponúk, pričom úspešným uchádzačom - vít‘azom verejného obstarávania sa
stal uchádzač s poradovým číslom 4:

Playsystem — detské ihriská, s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice,

Komisia konštatuje, že v ponuke úspešného uchádzača holi splnené všetky stanovené podmíenky, na základe
hodnotitelného khtéria vzišiel uchádzač ako úspešný a preto odporůča verejnému obstarávateíovi uzavheť 5 nim
zmluvu odjelo, resp. objednávku, na predmet zákazky v zmysle podmienok predpisaných Výzvou na predloženie
cenovej ponuky.

Úspešný uchádzač predložil prijate(nú ponuku pre verejného obstarávateía pre predmet zákazky z hťadiska
dokladovej časti a z hradiska ponukovej ceny predmetu zákazky. Uspešnému uchádzačovi verejný obstarávater
oznámi, že jeho ponuku prijima.

Dóvody, pre ktoré by člen komisie odmietol podpisafzápisnicu abebo podpisal zápisnicu s výhradou:
Nevyskytli sa.

Tálo zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní a vyhodnotenia
ponúk spolu s ostatnými prilohami Ivon súčasť dokumentácie verejného obstarávania, ktoná bude archivovaná
v archíve Mesta Spišská Nová Ves po dobu 10 rokov (od dátumu uzavretia zmluvy, resp. vystavenía objednávky).

Spišská Nová Ves. dňa 11.08 2020 Zapisa/: Ing. Peter Susa
Naša značlca: OKS / 01 / 2020

Podpisy členov komisie:
-4i

Tomáš Hamráček (predseda komisie) 4
JUDr. Peter Štruch (člen komisie) tt..,.....,

Ing. Peter Susa «Wan komisie)

Ing. Milan Mucha (člen komisie)

Ing. Tomáš Bobko (člen komisie)
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