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 zdvíhacej nožnicovej plošiny na zdvih rakiev“
3.Druh predmetu obstarávania (tovar, služba, práca, potraviny): tovar
4. Kód CPV: 42413100-5 Vstavané zdvíhacie systémy
5. Predpokladaná hodnota zákazky (spôsob stanovenia): 15 812,00 EUR bez DPH
(PHZ stanovená na základe prieskumu trhu za účelom stanovenia PHZ)
6. Prieskum vykonaný dňa: 24.07.2019
7. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk: cena v Eurách s DPH
8. Spôsob vykonania prieskum (e-mailom, poštou, internetový prieskum):
Prieskum b ol v ykonaný p rostredníctvom z aslania V ýzvy n a p redloženie ponuky 3 v ybratým
záujemcom, výzva bola zároveň zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa http://ts.levoca.sk. V l ehote n a p redkladania p onúk, t. j. d o 10.07.2019, 14 :00 h od., p redložil
ponuku 1 uchádzač.
9. Doručené ponuky:
P.č.
1.

Názov a sídlo uchádzača
(obchodné meno):
ČEMAT, s.r.o.,
Ulica E. T. Böhma 1,
Martin 036 08,
IČO: 36 395 552

Dátum
oslovenia:
25.06.2019

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

Spôsob oslovenia:

áno, 09.07.2019 o 9:30
hod., poštou

e-mailom

10. Splnenie podmienok účasti:
P.č.

1.

P.č.
1.
2.
3.

Podmienka účasti podľa bodu 10. Výzvy:

Uchádzač č. 1

2 r eferencie n a r ovnaký/ obdobný pr edmet p lnenia z a
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 15 000,00 eu r b ez D PH s potvrdením obstarávateľa /
odberateľa o uspokojivom dodaní tovaru.. Pod po jmom r ovnaký/
obdobný predmet plnenia sa rozumie:
dodávka a m ontáž
zdvíhacích z ariadení a pod. V prípade, ak j e referencia vedená
v evidencií referencií vedenej Úradom pre verejné obstarávanie na
webovej stránke: www.uvo.gov.sk postačuje, ak uchádzač uvedie
v ponuke identifikačnú údaje k danej r eferencii, ov erenie v ykoná
verejný obstarávateľ.
Podmienky účasti podľa § 117 ods. 5 ZoVO

splnil

Uchádzač č. 1

§ 32 ods. (1), p ísm. 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)

splnil
splnil
nie

Poznámka: Kontrolu podmienok účasti podľa § 117 ods. 5 vykonal verejný obstarávateľ na základe dostupných
registrov.
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11. Obsah ponuky:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Požadovaný doklad

Uchádzač č. 1
splnil

titulný list ponuky s identifikačnými údajmi uchádzača
kúpna zmluva - návrh (príloha č. 2 k Výzve) – doplnená o
identifikačné údaje zhotoviteľa, zmluvnú cenu a podpísaná
oprávnenou osobou
návrh na plnenie kritéria (príloha č. 3 k Výzve)

splnil
splnil

vyhlásenie uchádzača (príloha č . 4 k Výzve)
technická špecifikácia predmetu zákazky (príloha č. 1 B k Výzve) –
doplnená a podpísaná oprávnenou osobou
doklady, ktoré preukazujú splnenie technickej špecifikácie
predmetu zákazky uvedenej v prílohe č. 1B k Výzve – technická
dokumentácia zdvíhacieho zariadenia
doklady o splnení podmienok účastí – podľa bodu 10 Výzvy

12. Návrh na plnenie kritéria:
Poradie
uchádzačov
1.

Názov a sídlo uchádzača
(obchodné meno):

Cena bez
DPH v €

ČEMAT, s.r.o.,

splnil
splnil
splnil
splnil

Výška DPH v €

15 812,00

3 162,40

Cena s DPH/Cena
celkom v €
18 974,40

13. Úspešný uchádzač a cena víťaznej ponuky:
Obchodné
meno
uchádzača:
ČEMAT,
s.r.o.,

Cena v €
bez DPH

Sídlo:

IČO:

Ulica E.T. Böhma 1,
Martin 036 08,

36 395 552

15 812,00

Výška
DPH v €
3 162,40

Cena v € s DPH

18 974,40

14. Spôsob vzniku záväzku:
Kúpna zmluva.

V Levoči, dňa 24.07.2019
Podpisy členov komisie na vyhodnotenie ponúk:
Ladislav Huszthy

....

Ing. Marek Krajňák, PhD.

....

Ing. Lucia Kočišová

....

Prílohy:
1. cenová ponuka uchádzača,
2. doklady, ktoré preukazujú splnenie požiadaviek podľa § 117 ods. (5) ZoVO,
3. 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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