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MESTO SPISSKA NOVA VES
Radničné námestie č. 7 052 70 Spišská Nová Ves

Fax: 053/442 6980
E-mail: radnica@mestosnv.sk
IČO: 329614

Bankové spojenie
Dexfa banka Slovensko, a.s.

Č. ú.: 3400422003/5600

Správa o zákazke

zákazka podľa § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon)

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Spišská Nová Ves
Adresa sídla: Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie (URL): http://www.spisskanovaves.eu
Zastúpený: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta
IČO: 00329614
DIČ: 2020717875

Predmet zákazky: Dodanie tovaru - 812 ks uterákov micro coton, 500 g/m2
, rozmer 50 x 100 cm

Hodnota zákazky: predpokladaná hodnota zákazky 2 571 € bez DPH,
hodnota zákazky: 2639 € bez DPH

2) Použitý postup zadávania zákazky:
Zákazka podľa § 9, ods. 9, Zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

3) Dátum zverejnenia výzvy v profile verejného obstarávania: 5. 2. 2014

4) Identifikácia vybratých záujemcov s odôvodnením ich výberu:

1.Bečarik, s. r. o., B. Nemcovej 12, Spišská Nová Ves
Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako najúspešnejšia, nakoľko vo svojej
ponuke uchádzač predložil najnižšiu ponukovú cenu predmetu zákazky z vyhodnocovaných
ponúk; cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní s ponukami ďalších
uchádzačov ako najnižšia s celkovým súčtom poradí so všetkých členov komisie 4.

2. Milan Barger, Metrový textil a koberce, Mlynská 43, Gerlachov, prevádzka Dom textilu,
Dr. Alexandra 9, Kežmarok
Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako druhá najúspešnejšia, nakoľko vo
svojej ponuke uchádzač predložil najnižšiu ponukovú cenu predmetu zákazky



z vyhodnocovaných ponúk; cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní
s ponukami ďalších uchádzačov ako najnižšia s celkovým súčtom poradí so všetkých členov
komisie 8.

3. Jaroslav Hozza BRATEX, Obrancov mieru 1513/11, Kežmarok

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako tretia najúspešnejšia, nakoľko vo
svojej ponuke uchádzač predložil najnižšiu ponukovú cenu predmetu zákazky
z vyhodnocovaných ponúk; cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní
s ponukami ďalších uchádzačov ako najnižšia s celkovým súčtom poradí so všetkých členov
komisie 12.

5) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
Vylúčenie mimoriadne nízkej ponuky bolo realizované u spoločnosti Korako plus, s. r. o., Bielická
369 Partizánske.

Ponuka firmy Koratex plus, s. r. o. bola komisiou posúdená ako ponuka s neprimerane nízkou cenou
v porovnaní s ponukou ostatných uchádzačov. Komisia preto odporúčala kontaktovať uvedenú spoločnosť
a požiadať o predloženie 1 ks uteráka ako vzorku. Následne počas tel. rozhovoru pracovníčka spol. Koratex
plus uviedla, že sa jedná o uteráky "Froté" a nie "miero coton", nakoľko tento typ uterákov v ponuke
nemajú. Napriek tomu však v ponuke spoločnosť uviedli cenu pre uteráky miero coton, pretože sa
domnievajú, že sú rovnako kvalitné. Požiadaná bola preto o zaslanie vzorky. Členovia komisie vykonali
dodatočný prieskum ceny uvedeného tovaru na internete (výpisy sú v prílohe zápisniee), kde sa
maloobchodné ceny za uterák "micro coton", 500 g/m2

, rozmer 50 x 100 cm pohybujú od 9,70 do 11 €. Do
18.2.2014 o 14.00 hod. spoločnosť Koratex plus, s. r. o. vzorku uteráku nedoručila, komisia navrhla ponuku
tejto spoločnosti posúdiť ako ponuku s neprimerane nízkou cenou 1,92 €/ks a z prieskumu vylúčiť, nakoľko
je vysoká pravdepodobnosť nedodania tovaru v požadovaných kvalitatívnych vlastnostiach.

7) Identifikácia úspešného uchádzača s odôvodnením výberu jeho ponuky:
Najúspešnejším uchádzačom sa stal uchádzač:
Bečarik, s. r. o., B. Nemcovej 12, Spišská Nová Ves
Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako najúspešnejšia, nakoľko vo svojej
ponuke uchádzač predložil v rámci hodnotenia kritéria ponukovej ceny predložil prijateľnú
ponuku pre verejného obstarávateľa.

8) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu:
Rokovacie konanie alebo súťažný dialóg neboli použité.

9) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa
§ 108j ods. 1 písm. k) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní:
Priame rokovacie konanie pri zadávaní zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti nebolo použité,
preto lehoty podla § 108j ods. 1písm. h) a l) a podiely podla § 108j ods. 1písm. k) zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní sú vo vzťahu k tejto zákazke nerelevantné.

10) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní:



Rámcová dohoda pri zadávaní zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti nebola použitá, preto
lehoty podľa § 108h ods. 2 č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní sú vo vzťahu k tejto zákazke
nerelevontné.

11) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:
Neboli žiadne, použitý postup zadávania zákazky nebol zrušený.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 18. 2. 2014

Odsúhlasil a schválil za verejného obstarávatera:

~f
PhDr. Ján Volný, PhO.

primátor mesta


