Príloha č. 1 k Smernici

Zápisnica o vykonaní prieskumu trhu

(zákazky podľa § 117 ZoVO s predpokladanou hodnotou rovnou alebo vyššou ako 15.000,00 eur.

1. Verejný obstarávateľ:
Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča, IČO: 35528052
2.Názov predmetu obstarávania: „Obstaranie svietidiel verejného osvetlenia“
3.Druh predmetu obstarávania (tovar, služba, práca, potraviny): tovar
4. Kód CPV: 31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie
34993000-4 Osvetlenie ciest
5. Predpokladaná hodnota zákazky (spôsob stanovenia): 22.147,68 eur bez DPH (na základe
vykonaného prieskumu trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky).
6. Prieskum vykonaný dňa: 25.02.2019
7. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk: cena v Eurách s DPH
8. Spôsob vykonania prieskum (e-mailom, poštou, internetový prieskum):
Prieskum bol vykonaný prostredníctvom zaslania Výzvy na predloženie ponuky 3 vybratým
záujemcom, výzva bola zároveň zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa http://ts.levoca.sk. V lehote na predkladania ponúk, t.j. do 20.02.2019, 14:00 hod., predložili
ponuku 2 uchádzači.
9. Doručené ponuky:
P.č.

1.

2.

Názov a sídlo uchádzača
(obchodné meno):
GAMAalumínium s.r.o.
Vansovej 3/15,
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 36 632 325
LED-SOLAR, s.r.o.
Lesnícka 2/A
080 05 Prešov
IČO: 44 070 152

Dátum oslovenia:

Prijatá ponuka (áno –
nie), čas a spôsob
doručenia ponuky

Spôsob oslovenia:

11.02.2019

e-mailom

Áno,
poštou, 18.02.2019,
9:05 hod.

11.02.2019

e-mailom

Áno,
osobne, 20.02.2019,
10:02 hod.

10. Splnenie podmienok účasti:
P.č.

1.

2.

P.č.
1.
2.
3.

Podmienka účasti podľa bodu 10. Výzvy:

Uchádzač č. 1

Uchádzač č. 2

splnil

splnil

splnil

splnil

1 referencia na uskutočnené zákazky s rovnakým / obdobným
predmetom plnenia za predchádzajúcich 5 rokov (za predchádzajúcich
päť rokov sa na účely tejto zákazky považuje päť rokov predchádzajúce
dňu, ktorý je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk) s
nákladom minimálne 20 000,00 eur bez DPH s potvrdením
obstarávateľa / odberateľa o uspokojivom dodaní tovaru. Pod pojmom
zákazky s rovnakým / obdobným predmetom plnenia sa rozumie:
dodanie LED svietidiel verejného osvetlenia, resp. dodanie + montáž.
(vyžaduje sa originál dokladu).
technické listy od svietidiel, certifikát o zhode, vyhlásenie o zhode, ES
vyhlásenie o zhode, montážny návod, resp. iné dokumenty, kt.
dokladujú splnenie technických parametrov uvedených v Prílohe č. 1A,
1B, 1C k Výzve
Podmienky účasti podľa § 117 ods. 5 ZoVO
§ 32 ods. (1), písm. e) – uchádzač je oprávnený dodávať tovar,
ktorý je predmetom zákazky
§ 32 ods. (1), písm. f) – uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR
existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f)
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Uchádzač č. 1

Uchádzač č. 2

splnil

splnil

splnil

splnil

nie

nie

Poznámka: Kontrolu podmienok účasti podľa § 117 ods. 5 vykonal verejný obstarávateľ na základe dostupných
registrov.

11. Obsah ponuky:
P.č.
1.

Požadovaný doklad
titulný list ponuky s identifikačnými údajmi uchádzača

vyhlásenie uchádzača (príloha č . 4 k Výzve)
kúpna zmluva (príloha č. 2 k Výzve) – doplnená o identifikačné
3.
údaje zhotoviteľa, zmluvnú cenu a podpísaná oprávnenou osobou
návrh na plnenie kritéria (príloha č. 3 k Výzve), vrátane Rozpočtu
4.
(príloha č. 1 k Výzve) a technickej špecifikácie predmetu zákazky
(príloha č. 1A, 1B a 1C k Výzve
*splnil – splnil po vysvetlení/ doplnení ponuky
2.

Uchádzač č. 1

Uchádzač č. 2

splnil

splnil

splnil

splnil

splnil

splnil

splnil

*splnil

Komisia na vyhodnotenie ponúk listom č. TS-0309/2019 zo dňa 21.02.2019 požiadala uchádzača č. 2:
LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, 080 05 Prešov, IČO: 44 070 152 o poskytnutie vysvetlenia / doplnenia
dokladov, ktorými preukazujete splnenie technickej špecifikácie predmetu zákazky, ktorá bola požadovaná v
rámci predmetnej zákazky s nízkou hodnotou v nasledujúcom rozsahu:
•
Technická špecifikácia predmetu zákazky: „Obstaranie svietidiel verejného osvetlenia“ – LED svietidlo
č.1 , parameter č. 5.,
•
Technická špecifikácia predmetu zákazky: „Obstaranie svietidiel verejného osvetlenia“ – LED svietidlo
č.3 , parameter č. 2.,
Komisia na vyhodnotenie ponúk konštatovala, že vyššie uvedené parametre technickej špecifikácie
predmetu zákazky neboli splnené. Na základe ďalších dokladov predložených v ponuke však komisia
konštatovala, že zo strany uchádzača mohlo dôjsť k zámene parametrov uvedených k svietidlu č. 1 a č. 3. Z
uvedeného dôvodu komisia umožnila uchádzačovi č. 2 vysvetliť / doplniť uvedené.
Uchádzač č. 2 spol. LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, 080 05 Prešov, IČO: 44 070 152 doručil dňa
22.02.2019 listom č. JJA-K-1901 zo dňa 22.02.2019 vysvetlenie a doplnenie ponuky v rozsahu požadovanom
komisiou na vyhodnotenie ponúk. Komisia na vyhodnotenie ponúk vysvetlenie a doplnenie ponuky uchádzača č.
2 - spol. LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, 080 05 Prešov, IČO: 44 070 152, akceptovala.

12. Návrh na plnenie kritéria:
Poradie
uchádzačov
1.

2.

Názov a sídlo uchádzača
(obchodné meno):
GAMAalumínium s.r.o.
Vansovej 3/15,
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 36 632 325
LED-SOLAR, s.r.o.
Lesnícka 2/A
080 05 Prešov
IČO: 44 070 152

Cena bez DPH v €

Výška DPH v €

Cena s DPH/Cena
celkom v €

21.688,00

4.337,60

26.025,60

20.800,00

4.160,00

24.960,00

13. Úspešný uchádzač a cena víťaznej ponuky:
Obchodné meno
uchádzača:

Sídlo:

IČO:

Cena v €
bez DPH

LED-SOLAR, s.r.o.

Lesnícka 2/A
080 05 Prešov

44 070 152

14. Spôsob vzniku záväzku:
Kúpna zmluva
V Levoči, dňa 25.02.2019
Podpisy členov komisie na vyhodnotenie ponúk:
František Fabian

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

Ing. Marek Krajňák, PhD.

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

Ing. Lucia Kočišová

...........................................
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20.800,00

Výška
DPH v €
4.160,00

Cena v € s DPH / Cena
celkom
24.960,00

Prílohy:
-

1. cenové ponuky uchádzačov,
2. žiadosť o vysvetlenie / doplnenie ponuky uchádzača č. 2 zo dňa 21.02.2019,
3. odpoveď uchádzača č. 2 na žiadosť o vysvetlenie / doplnenie ponuky doručená dňa 22.02.2019
4. doklady, ktoré preukazujú splnenie požiadaviek podľa § 117 ods. (5) ZoVO,
5. čestné vyhlásenie o nestrannosti, dôvernosti a o vylúčení konfliktu záujmov v procese verejného
obstarávania (za členov komisie na vyhodnotenie ponúk a štatutára verejného obstarávateľa),
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