Mesto SABINOV

Mestský úrad Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA A VYHODNOTENIA PONÚK
pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Sabinov, Mestský úrad Sídlo:
Námestie slobody 57, Sabinov
IČO: 00327735
tel. č.: 051/4880 432
2. Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby „Inžinierske siete a
technická vybavenosť – IBV Orkucany (lokalita Gazdašák)“
3. Druh zákazky: služba
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby „Inžinierske siete a technická vybavenosť – IBV Orkucany (lokalita Gazdašák). Podrobný popis predmetu
obstarávania bol v uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 16 950,00 € bez DPH
6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR s DPH, ak uchádzač nie je platca DPH uvedie
to vo svojej ponuke.
7. Výzva na predloženie cenovej ponuky: Mesto Sabinov, mestský úrad ako verejný obstarávateľ podľa
§ 7 ZVO, v súlade s § 117 ZVO vyzval dňa 20.8.2020 prostredníctvom elektronickej pošty nasledovných uchádzačov na predloženie cenovej ponuky:
e-mail:
P.č.
Obchodné meno a sídlo uchádzača:
vahoprojekt@vahoprojekt.sk
1. Váhoprojekt s.r.o., Kpt. Nálepku 6, 083 01 Prešov
2. ISPO – inžinierske stavby, s.r.o., Slovenská 86, 080 01 Prešov
dubravsky@ispo.sk
3. WOONERF, spol. s r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov
woonerf@woonerf.sk
Výzva na predloženie cenovej ponuky bola zároveň zverejnená aj na webovej stránke mesta Sabinov
(www.sabinov.sk/transparentné mesto/verejné obstarávanie/zákazky s nízkou hodnotou). Na základe výzvy
zverejnenej na webovej stránke mesta Sabinov bola predložená ponuka od ďalšieho uchádzača.
8. Predložené cenové ponuky: V stanovenej lehote do 27.8.2020 do 15,00 hod. predložili ponuky nasleovný uchádzači:
P.č.
Obchodné meno a sídlo uchádzača:
1. ENVEA, s.r.o., Račianska 8 B, 831 02 Bratislava – mestská časť Rača
2. ISPO – inžinierske stavby, s.r.o., Slovenská 86, 080 01 Prešov
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bola predložená ponuka od:
3. WOONERF, spol. s r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov
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Uchádzač WOONERF, spol. s r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov nepredložil ponuku v stanovenej lehote na predkladanie ponúk (ale až nasledujúci deň), ponuka nebola doručená v zalepenej obálke s heslom
„neotvárať“ (bola zaslaná iba formou emailu) a ponuka neobsahovala všetky požadované prílohy (neobsahovala prílohu č. 2, kópiu dokladu o výkone odbornej činnosti vo výstavbe na základe autorizácie, prílohu
č. 5 – podpísaný návrh zmluvy o dielo). Uvedený uchádzač nesplnil podmienky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a jeho cenová ponuka preto nemôže byť akceptovaná.
9. Otváranie cenových ponúk: otváranie ponúk sa konalo dňa 3.9.2020 v budove MsÚ, Sabinov.
10. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti
podľa §32 odst.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie
podľa §40 odst. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. Ustanovenie §11 tým nie je dotknuté.
Overenie splnenia podmienok účasti sa realizovalo na základe predložených dokladov a preskúmaním
verejne dostupných informácií:
- informácií v Zoznam hospodárskych subjektov - https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskychsubjektov-45e.html,
- údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o
niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v platnom znení,
- informácií v Registri osôb so zákazom - https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom490.html.
P.č.
1.
2.
3.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:
ENVEA, s.r.o., Račianska 8 B, 831 02 Bratislava – mestská časť Rača
ISPO – inžinierske stavby, s.r.o., Slovenská 86, 080 01 Prešov
WOONERF, spol. s r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov

Splnil/ nesplnil:
splnil
splnil
nesplnil

11. Vyhodnotenie návrhov na plnenie kritérií z hľadiska najnižšej ceny:
P.č.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

1.

ISPO – inžinierske stavby, s.r.o., Slovenská 86, 080 01 Prešov
ENVEA, s.r.o., Račianska 8 B, 831 02 Bratislava – mestská
časť Rača
WOONERF, spol. s r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov
*uchádzač nesplnil podmienky účasti

2.
3.

Cena v €
bez DPH:
14 900

Cena v €
s DPH
17 880

15 000

18 000

16 950

20 340

Z uvedeného vyplýva, že uchádzač ISPO – inžinierske stavby, s.r.o., Slovenská 86, 080 01 Prešov splnil
podmienky účasti, splnil požiadavky na predmet zákazky a predložil najnižšiu cenu. Na základe uvedeného
komisia na vyhodnotenie ponúk odporúča verejnému obstarávateľovi uzavrieť zmluvu o dielo s úspešným
uchádzačom.
V Sabinove, 3.9.2020
Podpisy členov komisie poverených na otváranie a vyhodnocovanie ponúk:
Ing. Peter Tuleja

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

Ing. Stanislav Ondirko

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

Ing. Marek Greš

.........................................
Súhlasí:

......................................................
Ing. Michal Repaský, primátor mesta

