Obec Stožok, Stožok 47, 962 12 Stožok
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

1) Termín zaslania Výzvy na predkladanie ponúk potenciálnym dodávateľom:
Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená na webovej stránke obce www.stozok.sk dňa:
26.02.2020.
Výzva na predkladanie ponúk bola zaslaná mailom potenciálnym uchádzačom dňa: 26.02.2020,
v skrytej kópii 3 potenciálnym uchádzačom.
2) Zoznam potenciálnych dodávateľov , ktorým bola zaslaná Výzva na predkladanie ponúk:
Oslovených na predloženie ponúk bolo: 3 potenciálny uchádzači
Por. č.
1.

2.

3.

Obchodné meno, sídlo
ZAVLAHY, s.r.o.
Dolný Val 16/171
010 01 Žilina
IČO: 46289984
AGRO TEAM, s.r.o.
Bajkalská 28
080 01 Prešov
IČO: 31666663
Ing. Soňa Slavkovská – BEWAS
Námestie Hrnčiarov 23
851 03 Bratislava- Petržalka
IČO: 32218281

3) Termín predkladania ponúk:
Termín na predkladanie ponúk: 09.03.2020, do 09:00 hod
4) Zoznam uchádzačov a údaje zistené pri otváraní ponúk:
Por. č.

Obchodné meno, sídlo
ZAVLAHY, s.r.o.
Dolný Val 16/171
010 01 Žilina
IČO: 46289984
AGRO TEAM, s.r.o.
Bajkalská 28
080 01 Prešov
IČO: 31666663

1.

2.

Návrh na plnenie kritérií
bez DPH/s DPH
13 276,80

14 960,88

Ponuky všetkých uchádzačov obsahovali požadované doklady
1.1.

Položkovitý rozpočet (Výkaz výmer) - Príloha č.1 s vyplnením návrhov na plnenie
kritérií určených na hodnotenie ponúk, podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu
celkom.

1.2.

Návrh zmluvy (Príloha č.2) s vyplnením návrhov na plnenie kritérií určených na
hodnotenie ponúk, podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača.
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1.3.

Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f), že zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní – Príloha č. 3.

Verejný obstarávateľ overil u všetkých oslovených záujemcov oprávnenie dodávať tovary,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky a že
nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
Oprávnenie na vykonávanie predmetu zákazky bolo preverené v rámci registrov ORSR.
Vytlačené aktuálne výpisy, založené v zložke VO.
Verejný obstarávateľ druhý bod overil cez www.uvo.gov.sk – register osôb so zákazom.
Žiaden z uchádzačov, ktorí predložili ponuky nie je uvedený v tomto registri. Zároveň
uchádzači predložili aj čestné vyhlásenie.
Všetky predložené ponuky sú kompletné po obsahovej stránke.

5) Vyhodnocovanie ponúk:
Dňa 09.03.2020 pristúpil verejný obstarávateľ k vyhodnoteniu predložených ponúk. Ponuky boli
vyhodnocované v súlade s požiadavkami uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk. Jediným
kritériom hodnotenia bola cena s DPH za predmet zákazky.
Por.
č.
1.

2.

Obchodné meno, sídlo
ZAVLAHY, s.r.o.
Dolný Val 16/171
010 01 Žilina
IČO: 46289984
AGRO TEAM, s.r.o.
Bajkalská 28
080 01 Prešov
IČO: 31666663

Návrh na plnenie kritérií
bez DPH/s DPH

Poradie

13 276,80

1.

14 960,88

2.

6) Zoznam vylúčených uchádzačov:
Nerelevantné.

7) Identifikácia úspešného uchádzača:
Obchodné meno, sídlo
ZAVLAHY, s.r.o.
Dolný Val 16/171
010 01 Žilina
IČO: 46289984

Návrh na plnenie kritérií
bez DPH/s DPH
13 276,80

Odôvodnenie:
Z hľadiska hospodárnosti, efektívnosti vynakladania verejných finančných prostriedkov sa verejný
obstarávateľ zhodol na tom, že cena ponúkaná úspešným uchádzačom je pre neho prijateľná a za
dodanie diela adekvátna.
Na základe vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky zadávanej v súlade s §117zákona číslo
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ bude informovať všetkých uchádzačov
o výsledku vyhodnotenia ponúk.
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Vyhlasujeme, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňame zákonné podmienky nestrannosti
a dôvernosti. Z vyššie uvedený spoločnosťami nie sme v konflikte záujmov v súlade s §23 zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Zapísal: Ing. Martina Babicová
Dátum: 09.03.2020
Podpis:
Schválil: Bc. Darina Petrincová, starostka obce Stožok
Dátum: 09.03.2020
Podpis:

