Obec Hencovce
Sládkovičova 1995/32, 093 02 Hencovce, IČO: 35532319

Zápisnica z prieskumu trhu a vyhodnotenia ponúk
1.

Identifikácia verejného
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Zastúpený
IČO:
DIČ:
Telefón:
Email:
Internetová stránka:

Obec Hencovce
Sládkovičova 1995/32, 093 02 Hencovce
JUDr. Matúš Tomáš - starosta obce
35532319
2020972118
054/7881787

Druh verejného obstarávateľa:

Podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o VO

hencovce@mail.t-com.sk

www.hencovce.sk

2.
Predmet obstarávania: práce
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
37535200-9 - Zariadenie ihrísk
4500000-7 Stavebné práce
45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská

Názov zákazky: „Multifukčné ihrisko 33 x 18 m v obci Hencovce“
Predmetom zákazky je výstavba multifunkčného ihriska o rozmere 33x18 m s vypustenými vstupmi s výbehmi
na brány. Súčasťou multifunkčného ihriska je umelý trávnik, oplotenie z mantinelov a ochranných sietí,
osvetlenie ako konštrukčná súčasť systému oplotenia. Ihrisko je určené na futbal, volejbal, basketbal a tenis.
3.

Termín zaslania Výzvy na predloženie ponuky potenciálnym dodávateľom: Výzvy zaslané
28.02.2019, Otváranie a vyhodnotenie ponúk: 11.03.2019 o 11:00 hod
Výzva – informačný formulár bol zaslaný na zverejnenie na Úrad vlády dňa 18.02.2019 v zmysle
pokynov na adresu: verejneobstaravanie@vlada.gov.sk
Zverejnenie na stránke verejného obstarávateľa: 28.02.2019

4.

Zoznam potenciálnych dodávateľov , ktorým bola zaslaná Výzva na predkladanie ponúk:

Por. č.

Obchodné meno, sídlo

1.

SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o., Drieňová 14, 821 01 Bratislava, IČO: 36 675 121

2.

M.Cup Production s.r.o., Na Pažiti 14, 900 21 Svätý Jur, IČO: 47 065 125

3.

MARO, s.r.o., Popradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 36407020

3.

SAGANSPORT, s.r.o., Duklianska 15, 085 01 Bardejov, IČO: 47846470

5.

Termín predkladania ponúk: do 11.03.2019

Obec Hencovce
Sládkovičova 1995/32, 093 02 Hencovce, IČO: 35532319
6.

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk :

Por. č.
1.

Obchodné meno, sídlo

Termín a spôsob doručenia
poštou
08.03.2019

M.Cup Production s.r.o., Na Pažiti 14, 900 21
Svätý Jur, IČO: 47 065 125
SAGANSPORT s.r.o. Duklianska 15, 085 01
Bardejov, IČO: 47846470
SBK s.r.o. Vranov nad Topľou B. Nemcovej 1,
093 01 Vranov nad Topľou
MARO, s.r.o., Popradská cesta 2, 038 52
Sučany, IČO: 36407020

2.
3.
4.

7.

osobne
11.03.2019 o 9:10 hod
osobne
11.03.2019 o 9:20 hod.
osobne
11.03.2019 o 9:22 hod.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
a.

Kritérium č. 1 : Celková (zmluvná) cena predmetu s DPH
Váha tohto kritéria : 80 percentuálnych bodov

b.

Kritérium č. 2 : „Lehota výstavby" v dňoch
Váha tohto kritéria: 20%

8.
Spôsob vykonania prieskumu:
Prieskum trhu bol vykonaný priamym oslovením troch spoločností, ktoré majú oprávnenie plniť
predmet zákazky.
9.

Predložené doklady:
Uchádzač č. 1

Uchádzač č. 2

Uchádzač č. 3

M.Cup
Production s.r.o

SAGAN SPORT s.r.o.

SBK s.r.o. Vranov
nad Topľou

áno

áno

áno

áno

áno

nepredložil

nepredložil

áno

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria

áno

áno

áno

áno

c. Ocenený výkaz výmer s

áno

áno

áno

áno

d. Technický list trávnika

áno

áno

nepredložil

áno

e. Statický posudok oplotenia s mantinelmi
a vrchným stužením

áno

nepredložil

nepredložil

áno

f. Statický posudok basketbalového
kompletu

áno

áno

nepredložil

áno

splnil

nesplnil

nesplnil

splnil

Požadované doklady

Podm. účasti: §32 ods 1 písm e)
Podm. účasti § 32 odst 1 písm f)

Splnil / Nesplnil podmienky účasti,
požiadavky na predmet a náležitosti
ponuky
10.

Vyhodnotenie:

Uchádzač č. 4

MARO , s.r.o.

Obec Hencovce
Sládkovičova 1995/32, 093 02 Hencovce, IČO: 35532319
Verejný obstarávateľ vyhodnotil ponuky na obecnom úrade v Hencovciach. V lehote na predkladanie
ponúk boli predložené 4 ponuky, ktoré boli označené v poradí 1 až 4 v závislosti od momentu
doručenia.
Starosta obce skontroloval neporušenosť obálok , obálky otvoril a pristúpil k posúdeniu ponúk.
V zmysle výzvy na predloženie ponuky môžu byť zaradení do vyhodnotenia ponúk uchádzači, ktorí
splnia podmienky účasti , dodržia všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky
a obsah ponuky uvedenej vo výzve na predloženie ponuky.
Uchádzač č. 1 M.Cup Production s.r.o., vo svojej ponuke predložil doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti a splnenie požiadaviek na predmet zákazky a náležitosti ponuky viď tabuľka –
predložené doklady.
Uchádzač č.1 splnil podmienky účasti a dodržal všetky požiadavky na predmet zákazky a obsah ponuky
–zaradený do vyhodnotenia ponúk
Uchádzač č. 2 SAGANSPORT s.r.o. Vo svojej ponuke predložil doklady tak, ako je uvedené v tabuľke
_ predložené doklady. Verejný obstarávateľ si overil na verejne dostupnom portáli, či je uchádzač zapísaný
v zozname hospodárskych subjektov a zistil, že v zozname hospodárskych subjektov nie je zapísaný a nepredložili
čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. f, zákona o verejnom obstarávaní a preto nesplnil podmienky účasti .
Predložená ponuka neobsahovala dokumenty v rozsahu ako požadoval verejný obstarávateľ v bode 19 ods. e,
neobsahovala Statický posudok oplotenia s mantinelmi a vrchným stužením

Uchádzač č.2 nesplnil podmienky účasti, nedodržal všetky požiadavky na predmet zákazky a obsah
ponuky – nezaradený do vyhodnotenia ponúk
Uchádzač č. 3 SBK s.r.o. Vranov nad Topľou Vo svojej ponuke predložil doklady tak, ako je uvedené
v tabuľke - predložené doklady. Predložená ponuka neobsahovala dokumenty v rozsahu ako požadoval
verejný obstarávateľ v bode 19 ods. d), e), f) neobsahovala: Technický list trávnika, Statický posudok oplotenia
s mantinelmi a vrchným stužením , Statický posudok basketbalového kompletu

Uchádzač č.3 splnil podmienky účasti, nedodržal všetky požiadavky na predmet zákazky a obsah
ponuky – nezaradený do vyhodnotenia ponúk
Uchádzač č. 4 MARO, s.r.o., vo svojej ponuke predložil doklady na preukázanie splnenia podmienok
účasti a splnenie požiadaviek na predmet zákazky a náležitosti ponuky viď tabuľka – predložené
doklady.
Uchádzač č.4 splnil podmienky účasti a dodržal všetky požiadavky na predmet zákazky a obsah ponuky
–zaradený do vyhodnotenia ponúk
11.

Uchádzači, ktorí predložili ponuku, ktorých ponuky boli vyhodnocované:

Celková
cena
Obchodné meno
Lehota
Označenie
predmetu
alebo názov,
výstavby
ponuky
zákazky
sídlo
v dňoch
v EUR
s DPH

Počet
bodov za
kritérium
1. (max
80)

Počet
bodov za
kritérium
2. (max
20)

Počet
bodov
celkom

Poradie

č.1

M.Cup
57 158,47
Production s.r.o.

18

80

16,66

96,67

I.

č.4

MARO, s.r.o.

15

67,08

20

94,94

II.

61 015,80

Obec Hencovce
Sládkovičova 1995/32, 093 02 Hencovce, IČO: 35532319

12.

Identifikácia úspešného uchádzača:

Obchodné meno, sídlo, IČO
M.Cup Production s.r.o., Na Pažiti 14, 900 21
Svätý Jur, IČO: 47 065 125

Celková cena predmetu
zákazky v EUR s DPH
57 158,47

Lehota výstavby v
dňoch
18

Odôvodnenie výberu:
Z predložených ponúk bola ponuka uchádzača č.1: M.Cup Production s.r.o., Na Pažiti 14, 900 21
Svätý Jur, IČO: 47 065 125 najvýhodnejšia. Uchádzač splnil podmienky účasti, všetky požiadavky
verejného obstarávateľa na predmet zákazky a obsah ponuky.
13.

Spôsob vzniku záväzku:
- Zmluva o dielo
Vyhlásenie:
Vyhlasujem, že pri vykonávaní tohto prieskumu trhu som postupoval transparentne, odborne, v súlade
so svojim najlepším presvedčením a nestranným spôsobom voči všetkým osloveným subjektom s
dôrazom na efektívne a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov.
Vyhlasujem, že v súvislosti s vyhodnotením zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu
k uchádzačom, ktorí predložili ponuky a potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé.
Hencovce, 11.03.2019
Vlastnoručný podpis

JUDr. Matúš Tomáš, starosta obce
Zapísal: Ing. Iveta Beslerová, osoba zodpovedná za procesnú stránku zadávania zákazky
Vlastnoručný podpis

Prílohy:
- Ponuky uchádzačov
- Čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu záujmov

