Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, Odd. Sro, Vložka č. 19518/P
IČO: 43904157, Tel.: +421 57 7622594, Fax: +421 57 7622183, E-mail: vps.snina@mail.t-com.sk
Snina: 19.06.2014
Číslo: 384/VI - 2014

Vec:

Správa podľa § 21 ods. 2 k predmetu zákazky – Nákup stavebného materiálu

Zoznam členov komisie:
Predseda komisie:

Ing. Ján Aľušík (konateľ spoločnosti)

Členovia komisie:

Pavol Morochovič (vedúci výrobno-technického úseku)
Zdeněk Škovrán (vedúci obchodno-ekonomického úseku)

Obsah:
Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je nákup „Stavebného
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Stavebný materiál
Štrková frakcia 0/63 mm
Štrková frakcia 0/40 mm
Zamk. dlažba Klasico 6 cm siva
Obrubník cestný so skos 12/4
100x26x15
Obrubník park.
100x20x5 sivý

materiálu

Merná
jednotka (MJ)
t
t
m2

na

výstavbu

chodníka“,

pre

Počet
(MJ)
364
651,55
1227,15

ks

808

ks

808

Slovník verejného obstarávania:
CPV – 44111000-1 Stavebné materiály
Množstvo – v súlade s kúpnou zmluvou.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 18.06.2014 do 1000 hod. SEČ.
Vyhodnotenie ponúk vykonáva trojčlenná komisia určená verejným obstarávateľom dňa:
18.06.2014 o 1100 hod. SEČ.
a) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Druh verejného obstarávateľa:
Predmet zákazky:
Hodnota zákazky:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
spoločnosť s ručením obmedzeným
Nákup odvodňovacieho materiálu
17 600,- EUR bez DPH
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b) Použitý postup zadávania zákazky:

zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v z.n.p.

c) Dátum zverejnenia oznámenia v profile verejného obstarávateľa:
Výzva k predloženiu cenovej ponuky (podľa § 9 ods. 9) – číslo spisu 388/VI – 2014
Zverejnenej v profile dňa: 12.06.2014
d) Identifikácia vybraných záujemcov:
Uchádzači:
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
Stakčínska 755
069 01 Snina
Odôvodnenie ich výberu:

EKOPRIM s.r.o.
Strojnícka 17
080 01 Prešov

Komisia konštatuje, že uchádzači, ktorý predložili
ponuku, splnili podmienky účasti stanovené
v predmetnom verejnom obstarávaní.

e) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:

bez vylúčenia

f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:

bez vylúčenia

g) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu ponuky:
Komisia vykonala vyhodnotenie ponúk uchádzačov z hľadiska splnenia požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky uvedený vo Výzve k predloženiu cenovej ponuky a konštatuje,
že predložené ponuky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa, neobsahujú žiadne obmedzenia
a postupujú ďalej do vyhodnotenia ponúk.
Komisia vykonala úvodné vyhodnotenie ponúk uchádzačov. Na vyhodnotenie ponúk bolo
verejným obstarávateľom stanovené kritérium – Najnižšia cena.
Komisia konštatuje, že na základe kritéria najnižšia cena zostavila poradie uchádzačov, kde je
najlepšia ponuka navrhnutá uchádzačom SUPTRANS G.T.M, s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina,
pričom cena je navrhnutá vo výške:
Poradie uchádzačov
Por.
Uchádzač
číslo
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
1.
Stakčínska 755
069 01 Snina
EKOPRIM s.r.o.
2.
Strojnícka 17
080 01 Prešov

Ponúknutá cena
v € bez DPH

Výsledné
poradie

17 514,73

1.

17 651,99

2.

h) Odôvodnenie použitia rokovacie konania alebo súťažného dialógu:

bez použitia

i) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 108j
ods. 1 písm. k): bez použitia
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j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108hods. 2:

bez využitia

k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:

bez zrušenia

Verejný obstarávateľ na základe tejto Správy podľa § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. v z.n.p.
z vyhodnotenia ponúk zašle uchádzačovi Objednávku.
Prítomní zamestnanci VPS Snina, s.r.o., ktorí ponuky na uvedený predmet zákazky vyhodnocovali,
odporúčajú štatutárnemu orgánu VPS Snina, s.r.o., prijať ponuku úspešného uchádzača. Verejný
obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača k realizácii zákazky na základe Objednávky.

V Snine, dňa 19.06.2014
Zápisnicu podpísali:

Predseda komisie:

Ing. Ján Aľušík

......................................

Pavol Morochovič

......................................

Zdeněk Škovrán

......................................

Členovia komisie:
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