
Názov verejného obstarávatel'a: Mesto Spišská Nová Ves
Sídlo verejného obstarávatel'a: Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves

ZÁPISNICA O VYHODNOTENí PONÚK

predložených v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podl'a § 117 zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")

Názov predmetu zákazky:

"Športovo-technické vybavenie gymnastom"

Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:
13.12.2019 o 10.00 h

Identifikácia verejného obstarávatel'a:
Názov verejného obstarávatel'a:
Sídlo verejného obstarávatel'a:
IČO:

Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 7,05270 Spišská Nová Ves
00329614

Krajina: Slovenská republika
Osoba verejného obstarávatel'a poverená
zadávaním zákazky s nízkou hodnotou: Ing. Dana Mrnková
Telefón: +421 948864292,053/4152225 
E-mail: dana.mrnkova@mestosnv.sk

Zadávanie tejto zákazky vrátane realizácie elektronickej aukcie verejný obstarávatel' realizoval prostredníctvom
systému Elektronické obstarávanie (EO), ktorý je súčasťou Elektronického kontraktačného systému. Webové
sídlo informačného systému EKS, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizovalo, je:
https:lleo.eks.sk/
Verejný obstarávatel' za účelom zadania zákazky s nízkou hodnotou podl'a § 117 zákona, za účelom získania
najvýhodnejšieho dodávatel'a tovaru (ďalej len "uchádzač"), oslovil s výzvou na predloženie ponuky na zadávanie
zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len "Výzva") 305 uchádzačov, ktorí súčasne obdržali podklady s podrobnými
požiadavkami na dodanie predmetu zákazky. Verejný obstarávatel' zároveň zverejnil výzvu na Elektronickej tabuli
v rámci EKS.
Na základe výzvy predložil v lehote určenej verejným obstarávatel'om ponuku jeden uchádzač:

Por. Č. Obchodné meno Sídlo

1. DEMA Senica, a.s. Dlhá 248/43, 905 01 Senica

Uchádzač Č. 1 splnil verejným obstarávatel'om vo výzve na predloženie ponúk stanovené podmienky účasti,
podmienku podl'a § 40 ods. 6 písm. D zákona a tiež požiadavky na predmet zákazky.

Vyhodnotenie ponúk vykonala komisia v zložení: Ing. Dana Mrnková, Ing. Štefan Pohly, Ing. Ida Bdžochová.
Kritériom na hodnotenie ponúk uvedeným vo Výzve bola konečná navrhovaná cena vrátane DPH 1 celkom v EUR
za dodanie celého predmetu zákazky. Ak by uchádzač nebol platcom DPH, posudzovala by sa cena celkom,
pričom uchádzač bol povinný túto skutočnosť uviesť.



Jednotlivé ponuky obsahovali tieto návrhy na plnenie kritéria:

Návrh na plnenie kritéria

Celková cena za dodanie 
P.Č. Obchodné meno / názov Sídlo / miesto podnikania požadovaného predmetu zákazky 

vyjadrená v EUR bez DPH / s DPH 

1. DEMA Senica, a. s. Dlhá 248/43, 90501 Senica 5999,00 Eur /7198,80 Eur

V súlade so stanoveným kritériom na vyhodnotenie ponúk sa úspešným uchádzačom stal uchádzač DEMA
Senica, a. s. so sídlom Dlhá 248/43, 905 01 Senica, IČO 36 244 490, ktorý ako jediný predložil ponuku.

Členovia komisie:

.lng. Dana Mrnková

V Spišskej Novej Vsi 17. 12.2019

~KS EL EKTRONICKÝ
KONTRAKTAtNÝ SYST~M


