MESTO TISOVEC
Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec
www.tisovec.com; e-mail: mesto@tisovec.com

Zápisnica o vyhodnotení ponúk
pri zadávaní zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
I.Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Mesto Tisovec
Adresa:
Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec
IČO:
00319155
Krajina:
Slovenská republika
Zastúpený:
Ing. Peter Mináč, primátor mesta
Kontaktná adresa:
Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec
Kontaktná osoba:
Ing. Danka Bálintová
Tel./Mobil:
047/5603803, 0902 255661
E-mail:
danka.balintova@tisovec.com
Verejný obstarávateľ pre účely zadania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oslovil s výzvou troch
uchádzačov, ktorí súčasne obdržali podklady s požiadavkami pre dodanie predmetu zákazky.
II. Predmet zákazky
Názov zákazky: „Uloženie zmesového komunálneho odpadu katalógové číslo 200301 na riadenú skládku
odpadov pochádzajúce zo sanácie nelegálnych skládok v meste Tisovec“.
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je uloženie odpadu na riadenú skládku odpadu v predpokladanom množstve 57 ton
v súlade so zákonom 17/2004 o poplatkoch za uloženie odpadov.
III. Zdôvodnenie výberu oslovených záujemcov:
Oprávnenie poskytovať služby súvisiace s predmetom zákazky.
IV. Zoznam oslovených záujemcov:
Na základe e-mailovej výzvy na predloženie ponuky zo dňa 25.09.2015 boli oslovení záujemcovia.
Por. č.

Obchodné meno

1.

Združenie obcí pre likvidáciu
odpadu Poltár

2.

SEKOLÓG s.r.o.

3.

Technické služby mesta Hnúšťa

Sídlo, kontakt
Železničná 489/1, 987 01 Poltár
IČO: 356796361
+421 47 4486643; zdruzenieko@atlas.sk
Tisovská cesta 38, 977 01 Brezno
IČO: 31636314
+ 421 903 521 747; brano@sekolog.sk
Kotlište 980, 981 01 Hnúšťa
IČO: 00151149
+421 47 5423500; igorkba@gmail.com
sekretariat.tshnusta@pmxmail.sk

V. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku:
Por. č.

Obchodné meno

1.

Združenie obcí pre likvidáciu
odpadu Poltár

2.

Technické služby mesta Hnúšťa

3.

SEKOLÓG s.r.o.

Sídlo, kontakt
Železničná 489/1, 987 01 Poltár
IČO: 356796361
+421 47 4486643; zdruzenieko@atlas.sk
Kotlište 980, 981 01 Hnúšťa
IČO: 00151149
+421 47 5423500; igorkba@gmail.com
sekretariat.tshnusta@pmxmail.sk
Tisovská cesta 38, 977 01 Brezno
IČO: 31636314
+ 421 903 521 747
brano@sekolog.sk

VI. Zoznam uchádzačov, ktorých verejný obstarávateľ vyzval na vysvetlenie alebo doplnenie predložených
dokladov:
Verejný obstarávateľ nevyzval na vysvetlenie a doplnenie predložených dokladov žiadneho uchádzača.
VII. Zoznam uchádzačov, ktorých verejný obstarávateľ požiadal o vysvetlenie ponuky:
Verejný obstarávateľ nepožiadal o vysvetlenie ponuky žiadneho uchádzača.
VIII. Návrh uchádzačov na plnenie kritérií a vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie cenových ponúk vykonala Ing. Danka Bálintová, samostatný odborný referent.
Ponuky uchádzačov boli vypracované v zmysle výzvy a ponuky obsahovali všetky vyžiadané prílohy
v zmysle výzvy na predkladanie ponúk.
Kritériom na hodnotenie ponúk uvedených vo výzve bola celková cena v EUR bez DPH.
Jednotlivé ponuky obsahovali tieto ceny predmetu zákazky:
Por. č.
1.
2.
3.

Obchodné meno
Technické služby mesta
Hnúšťa
Združenie obcí pre
likvidáciu odpadu Poltár
SEKOLÓG s.r.o.

Návrh na plnenie kritéria
Cena celkom v EUR bez DPH

Výsledok
hodnotenia

1728,24 EUR

úspešný

1767,00 EUR

neúspešný

2081,07 EUR

neúspešný

IX. Zoznam uchádzačov a dôvody ich vylúčenie z verejného obstarávania:
Verejný obstarávateľ nevylúčil z verejného obstarávania žiadneho uchádzača.
X. Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky:
●
Technické služby mesta Hnúšťa; Kotlište 980, 981 01 Hnúšťa; IČO: 00151149; +421 47 5423500;
igorkba@gmail.com; sekretariat.tshnusta@pmxmail.sk
Zdôvodnenie: Jediným kritériom bola najnižšia cena v EUR bez DPH za predmet zákazky. Uchádzač
ponúkol za predmet zákazky cenu 1728,24 EUR bez DPH, čo bola najnižšie hodnotená cena. Podľa
spôsobu hodnotenia kritéria je ponuka uchádzača úspešná. V poradí uchádzačov bola ponuka
uchádzača vyhodnotená ako prvá v poradí z troch predložených ponúk.
XI. Identifikácia neúspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ich ponúk:
● Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár; Železničná 489/1, 987 01 Poltár; IČO: 356796361
+421 47 4486643; zdruzenieko@atlas.sk
Zdôvodnenie: Jediným kritériom bola najnižšia cena v EUR bez DPH za predmet zákazky. Uchádzač
ponúkol za predmet zákazky cenu 1767,00 EUR bez DPH, čo bola vyššia cena ako ponuka 1728,24
EUR bez DPH úspešného uchádzača spoločnosti Technické služby mesta Hnúšťa; Kotlište 980, 981

●

01 Hnúšťa. Podľa spôsobu hodnotenia kritéria je ponuka uchádzača neúspešná. V poradí
uchádzačov bola ponuka uchádzača vyhodnotená ako druhá v poradí z troch predložených ponúk.
SEKOLÓG s.r.o.; Tisovská cesta 38, 977 01 Brezno; IČO: 31636314; + 421 903 521 747
brano@sekolog.sk
Zdôvodnenie: Jediným kritériom bola najnižšia cena v EUR bez DPH za predmet zákazky. Uchádzač
ponúkol za predmet zákazky cenu 2081,07 EUR bez DPH, čo bola vyššia cena ako ponuka 1728,24
EUR bez DPH úspešného uchádzača spoločnosti Technické služby mesta Hnúšťa; Kotlište 980, 981
01 Hnúšťa. Podľa spôsobu hodnotenia kritéria je ponuka uchádzača neúspešná. V poradí
uchádzačov bola ponuka uchádzača vyhodnotená ako tretia v poradí z troch predložených ponúk.

XII. Spôsob vzniku záväzku:
Podpísanie zmluvy o dielo.

V Tisovci dňa 6.10.2015

.....................................................
Ing. Peter Mináč
primátor mesta

