Obec Herľany, Herľany 54, 044 46 Herľany
ZÁPISNICA

VYHODNOTENIA PREDLOŽENÝCH CENOVÝCH PONÚK

v postupe verejného obstarávania
zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
formou výzvy na predkladanie cenových ponúk – prieskum trhu
Verejný obstarávateľ: Obec Herľany, Herľany 54, 044 46 Herľany
______________________________________________________________________
1.

Predmet zákazky:
Zákazka na dodanie tovaru a uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 117 zákona
č. 343/2015 Z. z.
Zákazka sa obstaráva prostredníctvom elektronického nástroja EVOSERVIS
Názov predmetu zákazky: Výstavba detského ihriska v obci Herľany

2.

Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH) :
Predpokladaná hodnota zákazky určená v zmysle § 6 zákona 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov na: 8.201.- EUR bez DPH.

3.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je Výstavba detského ihriska v obci Herľany.
Realizácia spočíva v dodaní nasledovného tovaru a prác:
a)POVRCH DETSKÉHO IHRISKA
b) VYBAVENIE DETSKÉHO IHRISKA
Zostava
PLAYSYSTEM FITNESS 3
Váhadlová hojdačka s motívom zvieraťa
Verejný obstarávateľ požaduje dodať prvky vrátane zmontovania, výkopových prác,
betónovania základov a dopravy.
Podrobný položkovitý opis predmetu zákazky ako aj počet jednotiek konkrétnych
požadovaných položiek je obsahom Technickej správy predmetnej zákazky
a neoceneného výkazu-výmeru, tvorí neoddeliteľnú časť dokumentácie verejného
obstarávania.

4.

Lehota a miesto dodania:
Víťazný uchádzač zrealizuje dodanie predmetu zákazky podľa potreby verejného
obstarávateľa na základe objednávky vystavenej v prospech úspešného uchádzača,
vybraného na základe výsledkov vyhodnotenia predložených ponúk.
Požadovaná lehota pre dodanie predmetu zákazky- september až november 2018
Miestom dodania predmetu zákazky je obec Herľany, Herľany 54, 044 46 Herľany

5.

Spoločný slovník obstarávania CPV Hlavný predmet:
37535200-9 Zariadenie ihrísk
45000000-7 Stavebné práce;
45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
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6. Dôvod realizácie:
Zabezpečenie výstavby detského ihriska pre obyvateľov obce Herľany
7. Spôsob vykonania prieskumu
Výzva na predloženie záväznej ponuky bola dňa 06.08.2018 zaslaná prostredníctvom
emailovej komunikácie na emailovú adresu verejneobstaravanie@vlada.gov.sk a následne
dňa 16.08.2018 bola zaslaná prostredníctvom certifikovaného elektronického nástroja
EVOSERVIS, určeného na vykonávanie elektronických aukcií a verejného obstarávania v
režime platnej právnej úpravy osloveným záujemcom, v zmysle zoznamu oslovených
záujemcov.
Potenciálni dodávatelia 3 (traja) -Protokol odoslaných e-mailov v zákazke
boli požiadaný o zaslanie ponuky podľa priloženej Výzvy na predkladanie ponúk.
V lehote na predkladanie ponúk do 24.08.2018 do 10.00 hod predložili cenovú ponuku
3( traja ) uchádzači.
8. Zoznam potenciálnych dodávateľov , ktorým bola zaslaná Výzva na predkladanie
ponúk:
Por. č.
Obchodné meno, sídlo
1.
PLAYSYSTEM s.r.o
Rampova 4
040 01 Košice
e-mail: playsystem@playsystem.sk
2.
Darien, s.r.o.
Bukovecká 10
040 12 Košice
ponuky@darien.sk
3.
KOSTE, s.r.o.
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
e–mail: koste@koste.sk

9. Identifikácia uchádzačov, ktorí predložili cenovú ponuku a návrhy na plnenie
kritériá:
Uchádzač č.1
PLAYSYSTEM s.r.o
Rampova 4
040 01 Košice
e-mail: playsystem@playsystem.sk
KRITÉRIUM
Návrh v EUR bez DPH
Návrh v EUR s DPH
DPH
v EUR
Celková cena za celý 8201.1640,20.- 9841,20.predmet zákazky
Cenová ponuka bola doručená prostredníctvom IS EVOSERVIS dňa: 21.08.2018
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Uchádzač č.2
M. Cup Production s.r.o.
Na pažiti 14
90021 Svätý Júr-Bratislava
E-mail: jozef.michalík@mcup.sk
KRITÉRIUM
Návrh v EUR bez DPH
Návrh v EUR s DPH
DPH
v EUR
Celková cena za celý 7425,27.1485,05.- 8910,32.predmet zákazky
Cenová ponuka bola doručená prostredníctvom IS EVOSERVIS dňa: 23.08.2018
Uchádzač č.3
Darien, s.r.o.
Bukovecká 10, 040 12 Košice
ponuky@darien.sk
KRITÉRIUM
Návrh v EUR bez DPH
Návrh v EUR s DPH
DPH
v EUR
Celková cena za celý 8280.1656,00.- 9936,00.predmet zákazky
Cenová ponuka bola doručená prostredníctvom IS EVOSERVIS dňa: 24.08.2018
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk
Dňa 24.08.2018 pristúpil verejný obstarávateľ k vyhodnoteniu predložených ponúk.
Ponuky boli vyhodnocované v súlade s požiadavkami uvedenými vo Výzve na
predkladanie ponúk ZsNH na predmet zákazky Výstavba detského ihriska v obci Herľany
Pri vyhodnocovaní ponúk bolo zistené, že uchádzačom:
Darien, s.r.o., Bukovecká 10, 040 12 Košice, ponuky@darien.sk
bola v časti ponuky Návrh na plnenie kritéria predložená cenová ponuka, ktorá svojou
výškou presahuje predpokladanú hodnotu zákazky 8.201.- EUR bez DPH stanovenú
v bode 9. Výzvy na predloženie cenovej ponuky ZsNH.
Cenová ponuka uvedenej spoločnosti nebola prijatá a zároveň nebola zaradená do
vyhodnotenia cenových ponúk, všetko v zmysle Výzvy na predloženie cenovej ponuky
ZsNH, bode 9 na požadovaný predmet zákazky.
Ponuka, ktorá bude svojou výškou presahovať predpokladanú hodnotu zákazky,
nebude zaradená do vyhodnotenia ponúk.
Oznámenie o neprijatí ponuky na predmet zákazky: Výstavba detského ihriska v obci
Herľany bolo zaslané uchádzačovi prostredníctvom IS EVOSERVIS dňa 24.08.2018.
Pri vyhodnocovaní ponúk bolo zistené, že uchádzač:
M. Cup Production s.r.o., Na pažiti 14, 90021 Svätý Júr-Bratislava
predložil cenovú ponuku , v ktorej v časti cenovej ponuky Výkaz-výmer (Príloha č. 2a )
ocenil položky stanovené v tomto výkaze-výmere, ktoré tvoria opis predmetu zákazky, ale
v Katalógovom liste na základe fotografie sa dvojmiestna preklápacia hojdačka,
multifunkčné ihrisko a fitnes cvičisko nezhoduje z požadovanými a ocenenými P.č.1,2,3
oceneného výkazu-výmeru predloženého uchádzačom.
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Verejný obstarávateľ prostredníctvom IS EVOSERVIS cez komunikačné rozhranie
dňa 24.08.2018 požiadal o vysvetlenie cenovej ponuky zaslanej uchádzačom
v časti Príloha 2a/výkaz-výmer a Katalogového listu.
Lehotu na vysvetlenie požadovaných údajov verejný obstarávateľ stanovil do
troch pracovných dní od doručenia tejto žiadosti prostredníctvom IS EVOSERIS.
(Protokol o komunikácii k zákazke)
V stanovenej lehote , t. j 30.08.2018 uchádzač M. Cup Production s.r.o., Na pažiti 14,
90021 Svätý Júr-Bratislava doručil prostredníctvom IS EVOSERVIS vysvetlenie svojej
cenovej ponuky v časti Príloha 2a/výkaz-výmer a Katalogového listu.
Uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade
s požiadavkou verejného obstarávateľa na opis predmetu zákazky, v predloženom
vysvetlení uchádzač M. Cup Production s.r.o. nevysvetlil rozpor vo Výkaze- výmere
a Katalógovom liste.
Herné a pohybové zariadenia predložené uchádzačom M. Cup Production s.r.o. v jeho
cenovej ponuke v časti Katalógový list a zároveň aj v jeho vysvetlení sa nezhodujú
s opisom predmetu zákazky požadovanom verejným obstarávateľom vo Výzve na
predloženie cenovej ponuky ZsNH v bode 4. opis predmetu zákazky a Technickej správe
( Príloha 2a).
Požadované parametre :
Vežová zostava 5 m – nerez
- 1x nerezová dvojveža
- 2 x sklznice
- 1 x výlez z lana
- 2 x nerezové schodisko
- 1x bočnce s HDPE materiálu, štít dotvárajúci tvar lode
TECHNICKÉ PARAMETRE
ROZMER:3,3m (v) x 6,2m (š) x 6,2m (d)
VEK: 2 - 14 r.
KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: max. 0,99m
NÁRAZOVÁ ZÓNA: min 8,2m x 8,0m
DRUH NÁRAZOVEJ ZÓNY : TRÁVA ,podľa STN EN 1176-1, čl.4.2.8.5.
Parametre ponúkané uchádzačom M. Cup Production s.r.o.
Multifunkčné ihrisko

Dopadová zóna 680 x 887cm.
Nie je vekovo obmedzená, maximálna výška pádu << 150 cm.
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-1x nerezová veža
-1x schodisko- rebrík
-2x hojdačka
-1x sklznica
Uchádzač vo svojom vysvetlení uvádza, že vo svojej cenovej ponuke v katalógových
listoch ponúka ekvivalent ( vysvetlenie uchádzača M. Cup Production s.r.o. je súčasťou
dokumentácie verejného obstarávania).
Porovnaním parametrov požadovanej Vežovej zostavy 5 m – nerez a parametrov
Multifunkčného ihriska ponúkaného uchádzačom M. Cup Production s.r.o. je zrejmé že sa
nejedná o ekvivalentné plnenie opisu predmetu zákazky, ale že sa jedná o ponúknutie
Multifunkčného ihriska ktoré má odlišné technické parametre ako bolo požadované vo
Výzve na predloženie cenovej ponuky ZsNH v bode 4. opis predmetu zákazky a
Technickej správe ( Príloha 2a).
Na základe uvedených skutočnosti verejný obstarávateľ neprijal cenovú ponuku
uvedenej spoločnosti a táto cenová ponuka nebola zaradená do vyhodnotenia
cenových ponúk, všetko v zmysle Výzvy na predloženie cenovej ponuky ZsNH na
predmet zákazky Výstavba detského ihriska v obci Herľany.
Oznámenie o neprijatí ponuky na predmet zákazky: Výstavba detského ihriska v obci
Herľany bolo zaslané uchádzačovi prostredníctvom IS EVOSERVIS dňa 04.09.2018.

Identifikácia uchádzača, ktorý predložil cenovú ponuku a návrh na plnenie
kritérií, splnil požiadavky určené na preukázanie účasti v danom postupe
verejného obstarávania a spĺňa všetky požiadavky určené vo výzve na predmet
zákazky.
Po posúdení a vyhodnotení obsahu cenových ponúk sa konštatuje, že jeden uchádzač splnili
stanovené podmienky účasti.
Úspešným uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste sa stal uchádzač s najnižšou
navrhovanou cenou za predmet zákazky s požadovanými parametrami:
PLAYSYSTEM s.r.o
Rampova 4
040 01 Košice
e-mail: playsystem@playsystem.sk
Cena za zákazku bez DPH: 8201,00.-€
DPH: 1640,20.-€
Cena za zákazku s DPH: 9841,20.-€
Celková cena predmetu zákazky: 9841,20.-€
Verejný obstarávateľ v danom postupe zadávania zákazky
verejného obstarávania.

dodržiaval všetky princípy
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Na základe výsledkov vyhodnotenia sa odporúča uzatvoriť zmluvu/vystaviť objednávku na
plnenie predmetu zákazky s úspešným uchádzačom umiestneným na prvom mieste a to
s navrhovanou cenou podľa návrhu v predloženej cenovej ponuke:
PLAYSYSTEM s.r.o
Rampova 4
040 01 Košice
e-mail: playsystem@playsystem.sk

Prieskum trhu vykonaný v lehote:

16.08.2018– 24.08. 2018

Dátum vyhodnotenia cenových ponúk:

04.09. 2018

Dátum schválenia výsledku vyhodnotenia:

04.09. 2018

Schvaľuje :
Jana Tóthová, starostka
Obec Herľany

.......................................
podpis
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