JA servis, s.r.o. Mestečko 178, 020 52 Mestečko

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť „Kritériá“
v zmysle § 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Verejný obstarávateľ: JA servis, s.r.o. Mestečko 178, 020 52 Mestečko, IČO 439 32 002
Sídlo verejného obstarávateľa:
JA servis, s.r.o. Mestečko 178, 020 52 Mestečko,
Predmet zákazky: Nákup zváracieho zariadenia
Druh postupu:
Verejná súťaž
Označenie vo VVO: č. 150/2014 dňa 4.8.2014 pod. č. 170957-WYT
Miesto otvárania ponúk: JA servis s.r.o., Dvory 1950, 020 01 Púchov
Lehota na predkladanie ponúk: 5.9.2014 o 11:00 hod.
Dátum a čas otvárania ponúk časti „Kritériá“: 16.10.2014. o 13,00 hodine.
Miesto otvárania ponúk:

JA servis s.r.o., Dvory 1950, 020 01 Púchov.

I. Členovia komisie
Komisia na otváranie a vyhodnocovanie ponúk bola menovaná v súlade so zákonom
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v nasledujúcom zložení:
Členovia komisie s právom vyhodnocovať splnenie podmienok účasti:
Ľubomír Jancík – predseda komisie
Viktor Bodian – člen komisie
Erika Flegrová – členka komisie
Členovia komisie bez práva vyhodnocovať splnenie podmienok účasti:
Ing. Agnesa Klimová – členka komisie
Prítomní členovia komisie potvrdili svoju účasť v prezenčnej listine, ktorá je prílohou
tejto zápisnice a je uložená v dokumentácii o verejnom obstarávaní.
II. Rekapitulácia práce komisie:
Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 15.9.2014 o 11:00 hod.. Počet uchádzačov, ktorí
predložili ponuky podľa stanovených podmienok a v lehote určenej na predkladanie ponúk
bol 2 a ich zoznam je nasledovný:
P. číslo uchádzača

Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania uchádzača

1.

Polytechnika, spol s r.o., Viniční 100, 615 00 Brno

2.

BOST SK, a.s., Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín

Členovia komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov potvrdili čestným
vyhlásením, že nenastali skutočnosti podľa zákona, pre ktoré by nemohli byť členom komisie.
Menovanie komisie a čestné vyhlásenia členov komisie sú v dokumentácii o verejnom
obstarávaní.
Komisia otvárala časť ponuky „ Ostatné “dňa 5.9.2014 o 13:00 hod. v mieste otvárania
JA servis s.r.o., Dvory 1950, 020 01 Púchov a postupovala v súlade s ustanovením § 41
zákona a podľa pravidiel upresnených v súťažných podkladoch . Ponuky boli označené
poradovým číslom v tom poradí, v akom boli predložené a po overení neporušenosti obalu
boli ponuky v tomto poradí otvárané. Otváranie tejto časti ponúk bolo neverejné . Zápisnica
z otvárania časti ponúk „ Ostatné “ je súčasťou dokumentácie o verejnom obstarávaní .
V súlade s ustanovením § 33 ods. 1 zákona komisia posudzovala splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania
a súťažnými podkladmi . Výsledky kontroly splnenia podmienok účasti sú obsahom Zápisnice
o vyhodnotení splnenia podmienok účasti časti ponuky „ Ostatné “, ktorá je súčasťou
dokumentácie o verejnom obstarávaní. Uchádzači bili vyzvaní na vysvetlenie ponúk, listami
s doručenkami, ktoré v určenej lehote predložili.
Komisia otvárala časť ponuky „ Kritériá “ vo vzťahu k ponukám , ktoré neboli vylúčené ,
dňa 6.10.2014. o 13,00 hodine v mieste otvárania JA servis s.r.o., Dvory 1950, 020 01
Púchov a postupovala v súlade s ustanovením § 41 zákona a podľa pravidiel upresnených
v súťažných podkladoch . Ponuky boli označené rovnakým poradovým číslom ako mali časti
ponúk „ Ostatné “ , predložené tým istým uchádzačom . Po overení neporušenosti obalu boli
ponuky otvárané , zverejnili sa obchodné mená , sídla alebo miesta podnikania uchádzačov
a ich návrhy na plnenie kritérií určených na vyhodnotenie ponúk , ktoré sa dajú vyjadriť
číslom . Otváranie tejto časti ponúk bolo verejné . Zápisnica z otvárania ponúk – časť „
Kritériá “ a prezenčná listina zúčastnených uchádzačov
je súčasťou dokumentácie
o verejnom obstarávaní .
V súlade s § 42 ods. 1 zákona komisia následne hodnotila ponuky z hľadiska splnenia
špecifikovaných požiadaviek na predmet zákazky.
Na otváraní obálok sa nezúčastnil nik zo zástupcov firiem, ktoré predložili ponuku.
III. Priebeh vyhodnotenia ponúk
Vyhodnocovanie ponúk komisiou bolo verejné , uskutočnilo sa v JA servis s.r.o.,
Dvory 1950, 020 01 Púchov. Komisia vyhodnocovala ponuky, ktoré neboli vylúčené
z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uvedených v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a v súťažných podkladoch , podľa určených kritérií a na základe
pravidiel ich uplatnenia určených v súťažných podkladoch , ktoré sú nediskriminačné
a podporujú čestnú hospodársku súťaž .
Kritériom na vyhodnotenie ponuky bola najnižšia cena(100%) .
Hodnotenie kritérií :
maximálny počet bodov sa pridelil ponuke uchádzača s najnižšou cenou predmetu zákazky pri
požadovaných parametroch a pri ostatných ponukách sa určil úmerou. Hodnotenie ceny ostatných
ponúk sa vyjadril ako podiel najnižšej navrhovanej ceny platnej ponuky a navrhovanej ceny
príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené
kritérium.
Poradie uchádačov je uvedené v tabuľke.

P.
číslo Obchodné meno, sídlo,
uchádzača podnikania uchádzača
1.
2.

miesto

Polytechnika, spol s r.o., Viniční 100,
615 00 Brno
BOST SK, a.s., Súvoz 1/1594, 911 01
Trenčín

Cena
Poradie
1.
113 802,- €
2.
114 900,-€

O vyhodnotení ponúk komisia vyhotovila podľa § 42 ods. 8 zákona túto zápisnicu, v ktorej sú
uvedené podstatné skutočnosti o verejnom obstarávaní:
a) zoznam členov komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk
Členovia komisie s právom vyhodnocovať splnenie podmienok účasti:
Ľubomír Jancík – predseda komisie
Viktor Bodian – člen komisie
Erika Flegrová – členka komisie
Členovia komisie bez práva vyhodnocovať splnenie podmienok účasti:
Ing. Agnesa Klimová – členka komisie
b) zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky
P. číslo uchádzača
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania uchádzača
1.

Polytechnika, spol s r.o., Viniční 100, 615 00 Brno

2.

BOST SK, a.s., Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín

c) zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia
žiadny uchádzač nebol vylúčený
d) záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia
mimoriadne nízkej ponuky podpísaný všetkými účastníkmi
nebolo použité
e) dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk
nebolo použité
f) poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných
uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk
poradie uchádzačov po vyhodnotení plnenia kritérií a identifikácia úspešného uchádzača:

P.
číslo Obchodné
meno,
sídlo,
uchádzača podnikania uchádzača
1.
2.

miesto

Polytechnika, spol s r.o., Viniční 100, 615
00 Brno
BOST SK, a.s., Súvoz 1/1594, 911 01
Trenčín

Cena

Poradie
1.

113 802,- €
2.
114 900,-€

Úspešným uchádzačom po otvorení časti „Kritériá“ sa stal uchádzač č. 1 Polytechnika, spol
s r.o., Viniční 100, 615 00 Brno s cenou 113 802,- €.
Po vyhodnotení ponúk bude nasledovať elektronická aukcia, na ktorú Vám zašleme
pozvánku

Púchov 16.10.2014

Príloha: Prezenčná listina z otvárania časti ponúk „Kritériá“
Otváranie časti ponúk „Kritériá“ – Návrh na plnenie kritérií

Prezenčná listina členov komisie zo dňa 16.10.2014
P.č.

Meno člena komisie
Ľubomír Jancík – predseda komisie
Viktor Bodian – člen komisie
Erika Legrová – členka komisie
Ing. Agnesa Klimová – členka komisie

Podpis

