
Základná škola, Komenského 2. Spišská Nová Ves

Zápisnica
o posúdení spinenia podmienok účasti uchádzačov ve verejnom obstarávaní

a vyhodnotení ponúk

zákazky podľa 5 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bez využitia elektronického
trhoviska na dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác jjj~
bežne dostupných na trhu:

„Qprava palubovky malej telocvične“

V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vznení neskorších predpisov sa dňa 14.11.2019014:15 hod. na Základnej škole
Komenského 2, 052 021 Spišská Nová Ves, miestnosť — riaditel‘ňa školy, konalo otváranie
a vyhodnotenie ponúk.

KOM ISIA:
Prítomní členovia komisie:

RNDr. Peter Kresťanko
Ing. Peter Susa
Ing. arch. Lukáš Mihalko

(predseda komisie)
(člen komisie)
(člen komisie)

Neprítomní členovia komisie (ospravedlnili sa): -

Na základe Výzvy na predloženie cenovej ponuky predložili 3 uchádzači.

Zoznam uchádzačov, ktorĺ v stanovenom termíne predložili conuku:

Popis činnosti komisie — Otváranie ponúk začalo podpísaním prezenčnej listiny
prítomnými členmi komisie. Po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov jednotliví
členovia komisie podpísali čestné vyhlásenie, že nenastali skutočnosti podľa zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, pre ktoré by nemohli byť členmi komisie. Následne komisia pristúpila
k otváraniu obálok s ponukami. Najprv bola prekontrolovaná neporušenosť obalu/obálky a
následne ich komisia otvorila, skontrolovala úplnosť predložených materiálov vrátane
povinných príloh v zmysle výzvy a zapísala obchodné mená s adresu sídla alebo miesta
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Poradové Obchodné meno, -

čĺslo Adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača Datum a cas
uchádzača dorucenia
1. Jozef Kežmarský, Osloboditeľov 82/30, 053 14 12.11:2019, 10:43

Spišský Štvrtok (poštou)
2. B-komplet, s.r.o., B. Nemcovej 12, 052 01 12.11:2019, 10:43

Spišská Nová Ves (poštou)
3. PNMONT s.r.o., Lipová 1857/15, 052 01 Spišská 12.11:2019, 10:43

Nová Ves (poštou)



Základná škola, Komenského 2‘ Spišská Nová Ves

podnikania uchádzačov, ako aj ich návrhy na plnenie jediného kritéria určeného verejným
obstarávatel‘om na vyhodnotenie ponúk — konečnú cenu zákazky s DPH. Ponuky boli
otvárané v poradí v akom prišli.

Komisia konštatovala, že uchádzači, ktorí predložili ponuky, splnili predpísané
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.

VYLÚČENI UCHĂDZAČI:
- niesú

UCHĂDZAČI, KTORÍ PREDLOŽILI PONUKY S UVEDENÍM NĂVRHU NA PLNENIE
KRITÉRIÍ

Návrh na plnenie
Kritéria na

Poradové Obchodné meno Vyhodnotenie Konečné
číslo Adresa sídla alebo miesta podnikania Ponuky (konečná Poradie

uchádzača uchádzača cena predmetu uchádzačov
zákazky vrátane
DPH /celkom v €

1. Jozef Kežmarský, Osloboditel‘ov 82/30, 27 497,95 2.
053 14 Spišský Štvrtok

2. B-komplet, s.r.o« B. Nemcovej 12, 05201 26 943,17 1.
Spišská Nová Ves

3. PNMONT s.r.o., Lipová 1857/15, 052 01 29 235,12 3.
Spišská Nová Ves

VYHODNOTENIE PONÚK:
Popis činnosti komisie - Komisia pri vyhodnocovaní ponúk postupovala v zmysle Výzvy na
predloženie cenovej ponuky. Ponuky boli vyhodnotené na základe kritérií stanovených vo
výzve - navrhovaná konečná cena vrátane DPH/celkom v EUR, pričom najúspešnejšia je
ponuka s najnižšou cenou. Úspešným uchádzačom — víťazom verejného obstarávania sa
stal uchádzač Č. 2

B-komplet, s.r.o., B. Nemcovej 12, 052 01 Spišská Nová Ves

Komisia konštatuje, že v ponuke úspešného uchádzača boli splnené všetky stanovené
podmienky účasti a na základe hodnotiteľného kritéria vyšiel uchádzač Č 2 ako úspešný
a preto odporúča verejnému obstarávateľovi, aby úspešnému uchádzačovi oznámil, že jeho
ponuku prijíma a uzavrie s ním zmluvu o dielo v zmysle podmienok predpísaných Výzvou
na predloženie cenovej ponuky. Ostatným uchádzačom oznámi, že ich ponuka neuspela
s uvedením dövodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.
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Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves

Dóvody, pro ktoré by člen komisie odmietol podpísať zánisnicu abbo podpísal zápisnicu
s výhradou:

- nevyskytli sa

Táto zápisnica z posúdenia spinenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom
obstarávanĺ a vyhodnotenia ponúk tvorí súčasť dokumentácie verejného obstarávania, ktorá
bude archivovaná v archíve Základnej školy, Komenského 2, Spišská Nová Ves po dobu 10
rokov.
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VSpišskej Novej Vsi, dňa 14.11.2019 Zapísal: Peter Kr&

Podpisy komisie:

(predseda komisie)
(člen komisie)
(člen komisie)
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