Zápisnica
vyhotovená podľa § 42 ods.(9) zákona 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
z vyhodnotenia časti ponúk označených ako „Kritériá“ vo verejnom obstarávaní na uskutočnenie stavebných
prác s názvom:

„Automatické etiketovacie a vážiace zariadenie“
Veľké Zálužie 18.11.2013.

A. Zoznam členov komisie:
Ing.Timotej Husár
Slávka Miková
Ing.Eva Prokopová

B. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku do verejného obstarávania
Kritérium pre hodnotenie ponúk

cena za tovar v eurách s DPH

ALBERTINA Packaging, s.r.o.
Hlinická 1, 831 52 Bratislava

34 320,00

Rudolf Minárik – ELVA Servis
Azalkova 15, 949 01 Nitra

33 600,00

C. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia
Z verejného obstarávania neboli vylúčení žiadni uchádzači:

D. Záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia
mimoriadne nízkej ponuky podpísaný všetkými účastníkmi,
Neaktuálne

E. Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk,
Z verejného obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky.

F. Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných
uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel
subdodávky, ak je známy,
Kritérium na hodnotenie ponúk a spôsob jeho uplatnenia:
1.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v zmysle § 35 ods. 1 písm. b) „Zákona“. V tomto kritériu
sa bude hodnotiť celková cena za celý predmet zákazky v eurách (zaokrúhlená na 2 desatinné miesta).
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2.

Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu zákazky
vyjadrených v eurách, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Komisia zoradí ponuky v poradí od jedna do
n, kde n je počet hodnotených ponúk. Na prvom poradí sa umiestni ponuka s najnižšom cenou za predmet obstarania,
ostatné ponuky sa podľa ceny zoradia vzostupne od 2 do n.

3. Úspešným uchádzačom v tejto zákazke sa stane uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom poradí , čiže ponúkol za dodanie
predmetu zákazky najnižšiu cenu.
4. Ostatní uchádzači, ktorí ponúkli za dodanie predmetu zákazky cenu vyššiu ako ponúkol úspešný uchádzač, v tejto
podprahovej zákazke neuspejú.
Poradie uchádzačov:
Kritérium pre hodnotenie ponúk:

cena za dielo v eurách s DPH

1.poradie
Rudolf Minárik – ELVA Servis
Azalkova 15, 949 01 Nitra

33 600,00

2.poradie
ALBERTINA Packaging, s.r.o.
Hlinická 1, 831 52 Bratislava

34 320,00

Úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní sa stáva spoločnosť:
Rudolf Minárik – ELVA Servis
Azalkova 15, 949 01 Nitra

Zdôvodnenie :

Úspešný uchádzač má kritérium na hodnotenie lepšie ako druhý uchádzač.

G. Informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti,
Podmienky účasti uchádzači splnili.
Nakoľko úspešný uchádzač predložil v obálke Ostatné čestné prehlásenie o splnení podmienok účasti, bude vyzvaný na
predloženie dokladov preukazujúce splnenie podmienok účasti.

H. Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal
zápisnicu s výhradou.
Neaktuálne.

I. Mená, priezviská a podpisy zúčastnených členov komisie :
Ing.Timotej Husár
Slávka Miková
Ing.Eva Prokopová
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