Obec Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč
/

/

ZAPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK
Predmet zákazky: uskutočnenie stavebných prác

"Obnova telocvične základnej školy - čiastočná výmena okien objektu telocvične"
Dátum vykonania prieskumu trhu:

od 19.11.2019 do 26.11.2019

Dátum vyhodnotenia doručenych ponúk: 27.11.2019
Predpokladaná hodnota zákazky:

27 191,65 Eur bez DPH

Oslovené hospodárske subjekty:
1. PEhAES, a. s., Bardejovská 15,080 06 Ľubotíce

2. TenOPP, s. r. o, Čapajevova 9,080 01 Prešov
3. UNISTAV, s. r. o., Prešov, Ku Surdoku 25,080 01 Prešov

Ponuky uchádzačov doručené v lehote na predkladanie ponúk:
Uchádzač
Por. í.

1.

TenOPP, s. r. o.

22.11.2019
11:34 hod.
mailom

31059,19

25.11.2019
10:18 hod.
mailom

32 618,83

26.11.2019
11:30 hod.
osobne

29 649/47

Čapajevova9
PEhAES, a. s.
Bardejovská 15
080 06 Ľubotice

UNISTAV/s.r.o.,Prešov
3.

Zmluvná cena celkom vEur

doručenia

080 01 Prešov

2.

Dátum a spôsob

(obchodné meno, adresa
jeho sídla)

Ku Surdoku 25
080 01 PreŠov

sDPH

ponuky

1. Kritérium na vvhodnotenie ponúk:
Zmluvná cena celkom v Eur s DPH

V uvedenom kritériu sa bude vyhodnocovať zmluvná cena celkom za uskutočnenie stavebných prác
špecifíkovaných v bode 2. výzvy vyjadrená v Eur s DPH. Zmluvnú cenu celkom za predmet zákazky Je
potrebné zaokrúhliť na dve desatínné miesta.
2. Spôsob vvhodnotenia

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je zmluvná cena celkom za predmet zákazky defínovaný
v bode 2 výzvy. Verejný obstarávater vyhodnotf ponuky z hradiska sptnenia požiadaviek verejného
obstarávatera na predmet zákazky uvedených vo výzve na predloženie ponuky a ponuka, ktorá

nebude spfňať požiadavky verejný obstarávater na predmet zákazky nezaradí do hodnotenia.

Obec Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč
Z ponúk, ktoré budú zaradené do vyhodnotenia, verejný obstarávateľ zostaví poradie uchádzačov;
od najnižšej zmluvnej ceny celkom v Eur s DPH (ponuka sa umiestni na prvom mieste) po najvyššiu
zmluvnú cenu celkom vEur s DPH (najvyššie poradíe určené podľa počtu doručených ponúk).
Úspešným sa stane ten uchádzač, ktor/ predloží ponuku s najnižšou zmluvnou cenou celkom vEu
/

s DPH a zároveň splní podmienky účasti uvedené v bode 12.výzvy.
Vylúčeniekonfliktuzáujmu:

Verejný obstarávateľoboznámil zainteresované osoby so zabezpečením vylúČenia konfliktu záujmov
podľa § 23 zákona overejnom obstarávaní. Zainteresované osoby predložili verejnému
obstarávatefovi čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci zadávania predmetnej
zákazky.

Postup vyhodnotenla doručených ponúk:
Postup vyhodnotenia spočíval vo:

1. vyhodnotení požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a následne
2. vyhodnotení ponúk podľa kritéria uvedeného v bode 19. výzvy

1. Vvhodnotenie splnenia požiadaviek vereiného obstarávatera na predmet zákazkv
Verejný obstarávatervyhodnocoval ponuky 2 hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa
na predmet zákazky uvedených vo výzve a zistil nasledovné:
Uchádzač č. 1 PEhAES, a. s., Bardejovská 15,080 06 Ľubotice
Uchádzač č. 1 v ponuke predložil:
.

.
.
.

vyplnenýformulár"ldentifikačné údaje uchádzača"
ocenený výkaz výmer
vyplnenýformulár"Návrh na plnenie kritéria"
návrh zmluvy o dielo podpísaný uchádzaČom

Uchádzač č. 1 v plnom rozsahu spfňa požiadavky verejného obstarávateľa/ ktoré boli uvedené vo
výzve a ponuka je zaradená do vyhodnotenia.

Uchádzač č. 2 TenOPP, s. r. o., Čapajevova 9,080 01 Prešov
UchádzaČ č. 2 v ponuke predložil:
vyplnenýformulárjdentifikačné údaje uchádzača"
ocenenývýkazvýmer
.

vyplnenýformulár"Návrh na plnenie kritéría"
návrh zmluvy o dielo podpísaný uchádzačom

Uchádzač č. 2 v plnom rozsahu spfňa požiadavky verejného obstarávateľa/ ktoré boli uvedené vo
výzve a ponuka Je zaradená do vyhodnotenia.
Uchádzač c. 3 UNISTAV, s. r. o., Prešov, Ku Surdoku 25,080 01 Prešov
Uchádzač č. 3 v ponuke predložil:
.
vyplnenýformulár"ldentifíkačné údaje uchádzača"
.

ocenenývýkazvýmer

vyplnenýformulár"Návrh na plnenie kritéria"
návrh zmluvyo dielo podpísaný uchádzačom

r

Obec Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč
Uchádzač č. 3 v plnom rozsahu spfňa požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré boli uvedené vo
výzve a ponuka Je zaradená do vyhodnotenia.
2. Vvhodnotenie ponúk podra kritéria uvedeného v bode 19. vvzvv
Uchádzač
Por. c.

Zmluvná cena celkom

(obchodné meno, adresa jeho sídla)

v Eur s DPH

Poradie

TenOPP, s. r. o.
1.

Čapajevova9

31059/19

2.

080 01 Prešov

PEhAES, a. s.
Bardejovská 15

2.

3.

32 618/83

080 06 Ľubotice

UNISTAV,s.r.o.,Prešov
3.

Ku Surdoku 25

29 649,47

1.

080 01 Prešov

Identifikácia uchádzača. ktorv sa umiestnil na 1. mieste

UNISTAV, s. r. o., Prešov, Ku Surdoku 25,080 01 Prešov

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

Uchádzača umiestnený na 1. mieste UNISTAV, s. r. o., Prešov, Ku Surdoku 25,080 01 Prešov v ponuke
predložil:
.

náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov-strana 1.

Verejný obstarávateľ si na verejne dostupnom portáli www.uvo.gov.sk overil, Že uchádzaČ
umiestnený na 1. mieste UNISTAV, s. r. o., Prešov, Ku Surdoku 25, 080 01 Presov je zapísaný
v zozname hospodárskych subjektov.

Uchádzač umiestnený na 1. mieste UNISTAV, s. r. o., Prešov, Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov v plnom

rozsahu spfňa podmienky účasti/ ktoré boli uvedené vo výzve.
Identifikácia úspešného uchádzača

UNISTAV, s. r. o., Prešov, Ku Surdoku 25,080 01 PreSov

Vyhodnotenie predložených ponúk svojim podpisom potvrdzuje:
Meno, priezvisko
Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce

Podpis

