Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk
Protokol o zákazke č.8854
Názov zákazky: Elektrocentrála
Zverejnená: 12.7.2021 11:47
Ukončená: 30.7.2021 8:02
Forma zverejnenia: ● Oslovenie uchádzačov emailom v systéme TENDERnet
Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie Dodanie do 30 dní od vystavenia objednávky
realizácie:
Lehota na predkladanie do 21.7.2021 12:00
ponúk:
Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (tzv. Prieskum trhu)
Spôsob návrhu zmluvy: Bez návrhu zmluvy, formou objednávky.

Zadávateľ
Firma Porubské služby, s.r.o.
IČO / DIČ / IČDPH: 52886191 / 2121170491 /
Adresa Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba, SK
Kontaktná osoba Ing. Pavol Sandanus, +421 903780659, porubskesluzby@gmail.com

Opis
Oblasť Stroje, zariadenia, nástroje, náradie
Podoblasť Náradie a nástroje

Všeobecný opis zákazky
Porubské služby, s.r.o., ak obstarávateľ podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s §6 a § 117 cit. zákona na predloženie predpokladanej hodnoty
zákazky a cenovej ponuky na zákazku "Elektorcentála".
Verejný obstarávateľ vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk a na základe neho určí PHZ.
V prípade, že bude určená PHZ nižšia ako finančný limit definovaný zákonom o VO, bude táto výzva nahrádzať prieskum trhu za účelom
výberu dodávateľa predmetnej služby a ponuky obdržané v tejto výzve bude možné považovať za konečné a relevantné pre určenie/výber
úspešného uchádzača.
OPIS ZÁKAZKY :
Identifikácia obstarávateľa :
Názov: Porubské služby, s.r.o.,
IČO: 52886191
DIČ:
IČ DPH: SK2121170491
Adresa: Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba
2. Predmet zákazky
Predmetom zákazky je kúpa elektrocentrály.
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
31120000-3 - Generátory
4. Miesto dodania predmetu zákazky
Miesto: Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba
5. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je kúpa elektrocentrály podľa špecifikácie v prílohe, vrátane dopravy do sídla verejného obstarávateľa.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo
typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.
Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe
relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.
Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentného riešenia, ktoré bude mať minimálne požadované parametre resp. lepšie.
Bližšie informácie ku operačnému programu:
Národný projekt „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka.
Financovať sa bude v rámci žiadosti o poskytnutie príspevku.
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6. Možnosť delenia predmetu zákazky
Nie.
7. Variantné riešenie
Neumožňuje sa.
8. Termín dodania predmetu zákazky
Dodanie do 30 dní od vystavenia objednávky.
9. Spôsob predloženia ponuky
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Jediným kritériom je celková cena (EUR bez DPH) - 100%.
12. Predpokladaná hodnota zákazky
Jej určenie je predmetom tejto súťaže. V prípade, že bude určená PHZ bez DPH nižšia ako finančný limit definovaný zákonom o VO, bude
táto výzva nahrádzať prieskum trhu za účelom výberu dodávateľa predmetnej služby a ponuky obdržané v tejto výzve bude možné
považovať za konečné a relevantné pre určenie/výber úspešného uchádzača.
13. Prílohy:
Príloha č.1 - Technická špecifikácia (návrh na plnenie kritérií)
Príloha č.2 - Čestné vyhlásenie uchádzača
Zmluvné podmienky
1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania :
Objednávka
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na realizáciu zákazky až po vydaní kladnej správy z procesu kontroly verejného obstarávania
2. Financovanie predmetu zákazky :
Predmet zákazky bude financovaný nasledovne:
- z dotačných zdrojov v rámci programu OPĽZ
- zo štátneho rozpočtu,
- z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
3. Vyúčtovanie predmetu zákazky :
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry je 30
dní od vystavenia faktúry dodávateľom (faktúra bude vystavená po protokolárnom prevzatí tovaru).
Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.
4. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky :
- Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom
navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO.
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
• výška a sadzba DPH,
• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
- Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky.
- Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v zmluve/objednávke, bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať
cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu
obdržania, resp. zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnocovania ponúk od uchádzačov predložiť vysvetlenie mimoriadne
nízkej ponuky, ak ponuka uchádzača vykazuje znaky mimoriadne nízkej ponuky.
- Ak dodávateľ predložil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená cena je konečná a nemenná a v prípade zmeny
postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená cena považovaná za cenu vrátane DPH.
Ostatné podmienky
1. Vysvetľovanie :
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky, tak zároveň
uvedie túto zmenu do zadania (upraví zadanie) a primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.
2. Konflikt záujmov :
Obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k
narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania v
tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky
obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie
zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s
cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči verejný
obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu zadávania
zákazky.
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3. Zrušenie zákazky :
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk resp. verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť ak:
- sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať.
- najnižšia cenová ponuka presahuje výšku zdrojov, ktoré mal verejný obstarávateľ pre zákazku vyhradených.
- zadanie nebolo jednoznačné, čo mohlo ovplyvniť správnosť cenových ponúk zo strany uchádzačov resp. je nutné opraviť zadanie na
základe podnetov od uchádzačov.
Požadované prílohy ku cenovej ponuke
1. Pokyny na vyhotovenie ponuky
Obsah ponuky:
1. Cenová ponuka predložená v systéme TENDERnet
2. Príloha č. 1 - Technická špecifikácia (návrh na plnenie kritérií) - vyplnený
3. Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie (podpísané oprávnenou osobou) - vzor dostupný v prílohe
Nasledujúce dokumenty nie je uchádzač povinný predkladať, obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z verejne dostupných zdrojov
(www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk, a pod...):
1. Doklad o oprávnení vykonávať činnosť požadovanú v rámci predmetu zákazky nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia cenovej
ponuky - výpis z obchodného registra / výpis zo živnostenského registra alebo iného relevantného registra.
2. Doklad, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
2. Vyhodnotenie ponúk
- Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom vyššie resp. v súlade ostatnými ustanoveniami výzvy na predkladanie ponúk (resp.
chýbajúce dokumenty nebudú doplnené ani na základe Žiadosti o doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podľa kritéria na
vyhodnotenie ponúk.
- Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, budú zoradené do poradia, pričom na prvom
mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu
cenu.
- Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila ako 1. v poradí.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnocovania ponúk predloženie dokladov od uchádzačov, na základe
ktorých bude možné jednoznačne posúdiť splnenie technických parametrov požadovaných verejným obstarávateľom vo výzve na
predkladanie ponúk. Uchádzač je v takom to prípade povinný predložiť také doklady v ktorých budú priamo uvedené jednotlivé technické
parametre, nie len všeobecné názvy alebo odkazy.
- Obstarávateľ prostredníctvom systému oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk.

Položky zákazky
P.Č.
1

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Elektrocentrála

Najnižšia ponuka

1,0 celkom

Najvyššia ponuka

3950,00 €

3999,00 €

Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 - Technická špecifikácia (Návrh na plnenie kritérií), ktoré sú pre uchádzačov záväzné.

Zoznam uchádzačov, ktorí boli elektronicky oslovení na predloženie cenovej ponuky:
Email

Dátum

info@romancentrum.sk

12.7.2021

komunalnestroje@gmail.com

12.7.2021

kubota@supa.sk

12.7.2021

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky
Názov

IČO

Dátum

Ponuka

DPH

MERKUR SLOVAKIA,s.r.o.

36415685

14.7.2021 14:09

3950,00 bez DPH

Marián Šupa

11906022

15.7.2021 4:26

3999,00 bez DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia
#

Názov

IČO

Cena

DPH

1.

MERKUR SLOVAKIA,s.r.o.

36415685

3950,00 bez DPH

2.

Marián Šupa

11906022

3999,00 bez DPH

Zoznam uchádzačov, ktorí boli vylúčení resp. neboli hodnotení v rámci hodnotiaceho procesu
Žiadna ponuka nebola v rámci vyhodnocovania vylúčená.
Informácie o cenových ponukách boli verejnému obstarávateľovi dostupné až po ukončení zákazky.
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Víťazná ponuka po ukončení zákazky:
Názov firmy: MERKUR SLOVAKIA,s.r.o.
IČO / DIČ / IČDPH: 36415685 / 2021772269 / SK2021772269
Sídlo: Kamenné pole 4554/6, 03101 Liptovský Mikuláš, SK
Kontakt: Peter Šintaj (+421905552253 - komunalnestroje@gmail.com)
Cena ponuky: 3950,00 € bez DPH Úspora: 1,2 %

Položky
P.Č.
1

Názov položky
Elektrocentrála

Merná
jednotka
celkom

Počet
jednotiek
1,0

Jednotková
cena
3950,00

Výsledná
cena
spolu
3950,00

Cena spolu: 3950,00 € bez DPH
Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)
Podpis štatutárneho zástupcu:
Dátum:
Pečiatka:
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