Zápisnica
z otvárania a vyhodnocovania ponúk
na predmet zákazky v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
„Elektrický zásobník na prípravu TÚV pre pobočku VšZP, a.s.,
Kapisztóryho 5, Nové Zámky“
konaného dňa 19.9.2013
Komisia:
Ing. Vladimír Bartovič
PhDr. Mária Kuklicová
Ing. Nadežda Pyteľová

predseda komisie
člen komisie
člen komisie

V rámci prieskumu trhu boli zaslané výzvy na predloženie ponuky
nasledovným uchádzačom:
-

TIPEKO, spol. s.r.o., 35, 951 08 Golianovo

-

SQS TEAM, s.r.o., Laskomerského 2, 831 03 Bratislava

-

Róbert Veselský, Zámocká 8, 942 01 Šurany

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie
ponúk:
1. TIPEKO, spol. s.r.o., 35, 951 08 Golianovo
2. SQS TEAM, s.r.o., Laskomerského 2, 831 03 Bratislava
Požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve splnili obaja
uchádzači
Kritérium na vyhodnotenie ponuky :
Celková fakturačná odmena v €, vrátane všetkých vedľajších výdavkov a
ostatných odvodov v krajine verejného obstarávateľa vo výške platnej ku dňu
predloženia ponuky. V prípade uchádzača, ktorý je platcom DPH sa bude hodnotiť
cena s DPH, v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH sa bude hodnotiť cena
bez DPH.
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Úspešnosť ponúk sa určí podľa výšky celkovej fakturačnej odmeny za predmet
zákazky v € uvedenej v ponuke. To znamená, že úspešný bude uchádzač, ktorý
navrhne najnižšiu celkovú fakturačnú odmenu za predmet zákazky v €.

Výsledná hodnotiaca tabuľka:
Kritérium:
Por.č.

Uchádzač

Celková
fakturačná
odmena v €
bez DPH

Celková
fakturačná
odmena v €
s DPH

Uspel/
neuspel

TIPEKO, spol. s.r.o., 35, 951
1.

08 Golianovo

1 813,12

2157,74

uspel

1 998,00

2 397,60

neuspel

SQS TEAM, s.r.o.,
2.

Laskomerského 2, 831 03
Bratislava

Výsledok vyhodnotenia:
Komisia odporúča verejnému obstarávateľovi prijať ponuku uchádzača:
TIPEKO, spol. s.r.o., 35, 951 08 Golianovo, pretože splnil všetky požiadavky
verejného obstarávateľa a jeho cenová ponuka je najnižšia.
Členovia komisie prehlasujú, že túto zápisnicu v slobodnej vôli podpisujú
a s obsahom zápisnice v plnej miere súhlasia.
Bratislava, 19.09.2013
Meno, priezvisko:

Podpis:

Ing. Vladimír Bartovič

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

PhDr. Mária Kuklicová

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

Ing. Nadežda Pyteľová

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

