OBEC SPIŠSKÉ BYSTRÉ
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Predmet zákazky: „Detské ihrisko“
1) Termín zaslania Výzvy na predkladanie ponúk potenciálnym dodávateľom: 28.07.2020
2) Zoznam potenciálnych dodávateľov , ktorým bola zaslaná Výzva na predkladanie ponúk:
Por. č.
1.

Obchodné meno, sídlo
Veríme v Zábavu, s.r.o.

Pod Brezinou 3745/86

2.
TAX HOLDING s.r.o.
Karpatské námestie 10A
3.
Benet Sport, s.r.o.
Hlavná 1467
3) Termín predkladania ponúk: 07.08.2020 do 9,00hod.

911 01 Trenčín
831 06 Bratislava - Rača
014 01 Bytča

4) Zoznam uchádzačov a údaje zistené pri otváraní ponúk: 07.08.2020 o 12,30hod.
Po
nu
ka
č.
1.

2.

3.

Obchodné meno, sídlo

DELIVER DOORS s.r.o.
Okružná 1333/112B
900 26 Slovenský Grob
Benet Sport, s.r.o.
Hlavná 1467
014 01 Bytča
P.S. INVEST, s.r.o.
Hrabovská cesta 1669/20
034 01 Ružomberok

Návrh na plnenie kritéria č.1
Celková zmluvná cena
s DPH/bez DPH

Návrh na plnenie kritéria
č.2
Lehota výstavby
v pracovných dňoch

12 871,62Eur/10 726,35Eur

uchádzač neuviedol

14 715,00Eur/12 262,50Eur

15

15 312,96Eur/12 760,80Eur

13

5) Vyhodnocovanie ponúk: Dňa 14.09.2020 verejný obstarávateľ ukončil vyhodnocovanie ponúk. Ponuky boli
vyhodnocované v súlade s požiadavkami uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk. Jeden uchádzač bol vylúčený.
Ostatné predložené ponuky splnili podmienky uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a podmienky kladené na
predmet zákazky.
Vyhodnocovanie predložených ponúk podľa kritérií:
Ponuka uchádzača č.2: Benet Sport, s.r.o.
Hlavná 1467
014 01 Bytča
Kritérium č.1: Celková zmluvná cena predmetu s DPH - 14 715,00Eur
Počet bodov: 80,00 - pridelený maximálny počet bodov, nakoľko ponúknutá celková cena s DPH je najnižšia
Kritérium č.2: Lehota výstavby v pracovných dňoch – 15 pracovných dní
Pri hodnotení ponuky u tohto kritéria sa vypočítal podiel najnižšej lehoty výstavby platnej ponuky a lehoty výstavby
hodnoteného uchádzača, prenásobený maximálnym počtom bodov pre kritérium so zaokrúhlením na 2 desatinné
miesta.
Vzorec: najnižšia lehota výstavby : lehota výstavby hodnoteného uchádzača x 20 bodov
Výpočet: 13 : 15 x 20 = 17,33 bodov
Spolu výsledné bodové hodnotenie: 97,33bodov
Celkový počet bodov pridelených ponuke sa vypočítal ako súčet bodov za kritéria č.1 a č.2
(80,00b + 17,33b = 97,33bodov

OBEC SPIŠSKÉ BYSTRÉ
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponuka uchádzača č.3: P.S. INVEST, s.r.o.
Hrabovská cesta1669/20
034 01 Ružomberok
Kritérium č.1: Celková zmluvná cena predmetu s DPH - 15 312,96Eur
Počet bodov: 76,88
Pri hodnotení ponuky u tohto kritéria sa vypočítal podiel najnižšej ceny platnej ponuky a ceny hodnoteného
uchádzača, prenásobený maximálnym počtom bodov pre kritérium so zaokrúhlením na 2 desatinné miesta.
Vzorec: najnižšia cena : cena hodnoteného uchádzača x 80 bodov
Výpočet: 14 715,00 : 15 312,96 x 80 = 76,88 bodov
Kritérium č.2: Lehota výstavby v pracovných dňoch – 13 pracovných dní
Počet bodov: 20,00 maximálny počet bodov, nakoľko ponúknutá lehota výstavby je najnižšia
Spolu výsledné bodové hodnotenie: 96,88 bodov
Celkový počet bodov pridelených ponuke sa vypočítal ako súčet bodov za kritéria č.1 a č.2
(76,88b + 20,00b = 96,88bodov)
6) Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:
Ponuka uchádzača č.1 DELIVER DOORS s.r.o.
Okružná 1333/112B 900 26 Slovenský Grob
Uchádzač vo svojej ponuke predložil prvky detského ihriska, ktoré nespĺňajú minimálne požiadavky kladené na
predmet zákazky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Prevažovacia hojdačka predložená uchádzačom nespĺňa
minimálne požadované rozmery určené verejným obstarávateľom, kde požadovaná minimálna šírka a výška prvku sú
53x75cm a uchádzačom predložená šírka a výška sú 40x70cm. Visiaca dvojhojdačka predložená uchádzačom nespĺňa
minimálne požadované rozmery určené verejným obstarávateľom, kde požadovaná minimálna šírka a výška prvku sú
398x218cm a uchádzačom predložená šírka a výška sú 300x202cm. Kombinovaná vežová zostava predložená
uchádzačom nespĺňa minimálne požadované rozmery určené verejným obstarávateľom, kde požadovaná minimálna
dĺžka prvku je 331cm a uchádzačom predložená dĺžka je 305cm.Uchádzač nesplnil podmienky kladené na predmet
zákazky a jeho ponuka je vylúčená, nie je vyhodnocovaná. Verejný obstarávateľ ďalej konštatuje, že uchádzač
neuviedol lehotu výstavby v súlade s výzvou na predkladanie ponúk.
7) Identifikácia úspešného uchádzača:
Obchodné meno, sídlo
Návrh na plnenie kritéria č.1
Celková zmluvná cena
s DPH/bez DPH
Benet Sport, s.r.o.
Hlavná 1467
14 715,00Eur/12 262,50Eur
014 01 Bytča
Odôvodnenie: Uchádzač predložil najvýhodnejšiu ponuku.

Návrh na plnenie kritéria č.2
Lehota výstavby v pracovných
dňoch
15

8) Poradie ponúk:
Poradie
Obchodné meno, sídlo
ponúk
1.
Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467,
014 01 Bytča
2.
P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1669/20,
034 01 Ružomberok
Zapísal:

Bc. Ján Kročil, osoba zodpovedná za VO

Mgr. Marián Luha, starosta obce
Dátum: 14.09.2020

Počet bodov
97,33
96,88

