
Správa o zákazke

v rámci verejného obstarávania zákazky podľa § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

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
DlČ: 2020717875
Verejný obstarávateľ podľa §6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z.

Kontaktná osoba obstarávateľa:

Meno: Ing. Štefan Pohly - vedúci oddelenia vnútornej správy
Adresa: Štefánikovo námestie 1, 052 70 Spišská Nová Ves
Tel.: +42153/4152412, +421 905 905 355
E-mail: stefan.pohly@mestosnv.sk

Druh zákazky: dodanie tovaru (zákazka podľa §9, ods. 9 zákona)
Miesto dodania predmetu zákazky: Spišská Nová Ves: Mestský úrad, Štefánikovo nám. 1,

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predloženie cenovej ponuky na celý predmet
zákazky.

Predmetom cenovej ponuky bolo dodanie tovaru podľa súpisu vrátane dopravy na adresu
kontaktnej osoby obstarávateľa.

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

Dátum zverejnenia na profile verejného obstarávateľa:
Výzva na predloženie cenovej ponuky zverejnená na profile verejného obstarávateľa dňa 28.1.2014.

Identifikácia vybratých záujemcov s odôvodnením ich výberu:

Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava
Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako najúspešnejšia, nakoľko vo svojej ponuke
uchádzač predložil: -najnižšíu ponukovú cenu predmetu zákazky z vyhodnocovaných ponúk

GXSOLUTIONS, a.s., Galvaniho 12,82104 Bratislava
Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako druhá najúspešnejšia, nakoľko vo svojej ponuke
uchádzač predložil: -druhú najnižšiu ponukovú cenu predmetu zákazky z vyhodnocovaných ponúk

Commander Systems s.r.o., Rožňavská 7, 83106 Bratislava
Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako tretia najúspešnejšia, nakoľko vo svojej ponuke
uchádzač predložil: -tretiu najnižšiu ponukovú cenu predmetu zákazky z vyhodnocovaných ponúk

DATA CAR,spol. s r.o., Piešť 11129, 96212 DETVA
Ponuka menovaného uchádzača nebola doručená

Identifikácia vylúčených uchádzačov s odôvodnením ich vylúčenia: - nie sú

Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: Vylúčenie mimoriadne nízkych ponúk nebolo
realizované.



Identifikácia úspešného uchádzača s odôvodnením výberu jeho ponuky:

Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako najúspešnejšia, nakoľko vo svojej ponuke uchádzač
predložil:
- v rámci hodnotenia kritéria ponukovej ceny predložil najprijateľnejšiu ponuku pre verejného
obstarávateľa.

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

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

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 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní sú vo vzťahu k tejto zákazke
nerelevantné.

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

V Spišskej Novej Vsi, dňa 22.1. 2014

Odsúhlasil a schválil za verejného obstarávateľa:


