Obstarávateľ:
Predmet zákazky:

Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo, IČO: 30232074,
Sládkovičova 686, 015 01 Rajec
Dodávka zvozovej súpravy na drevo s príslušenstvom a zaškolením obsluhy

Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk
Nadlimitná verejná súťaž
Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo ako verejný obstarávateľ podľa § 7
ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlásil nadlimitnú verejnú súťaž na predmet zákazky –
tovary:
„ Dodávka zvozovej súpravy na drevo s príslušenstvom a zaškolením obsluhy“
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania:
Úradný vestník EÚ:
2015/S 110-199348
Vestník verejného obstarávania č.
114/2015 z 11.06.2015 pod č. 12411-MST
Do termínu na predkladanie ponúk, t.j. do 22.07.2015 do 13:00 h bola obstarávateľovi predložená
jedna ponuka.
P.č.
1.

Identifikačné údaje uchádzača
UMIKOV CZ s.r.o.
Libáň 26, 538 25 Nasavrky, Česká republika

Dátum a čas doručenia
22.7.2015, 12.00 hod.

Verejný obstarávateľ požadoval predložiť ponuku v písomnej forme. Písomne predložená ponuka
s označením časti „Ostatné“ sa otvárala dňa 23. júla 2015 o 09:00 h na adrese BIOPEL, a.s., 023 34
Kysucký Lieskovec 743. Uchádzač sa otvárania písomnej ponuky s označením časti „Ostatné“
nezúčastnil v súlade s § 43 ods. 3 zákona, nakoľko pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk
podľa § 41 zákona neverejné, údaje podľa § 41 ods. 3 komisia nezverejňuje a zápisnica podľa § 41
ods. 5 zákona sa neodosiela.
Informácia týkajúca sa splnenia podmienky podľa § 41 ods. 1 zákona – „Otváranie ponúk – časť
Ostatné“ bola zverejnená dňa 11.06.2015 v profile verejného obstarávania na www.uvo.gov.sk
Otváranie ponuky s označením časti „Ostatné“ bolo neverejné. Pred otvorením obálok ponúk –
časť „Ostatné“ v písomnej forme sa overila neporušenosť ponuky a následne sa otvorila ponuka
s časťou „Ostatné“. Otvorená časť ponuky s označením „Ostatné“ komisia označila poradovým číslom
v tom poradí, v akom bola predložená
.
Po otvorení časti ponuky označenej ako „Ostatné“ v písomnej i v elektronickej podobe komisia
vykonala všetky úkony podľa tohto zákona spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponúk, vyhodnotení
splnenia podmienok účasti.
Vyhodnotenie podmienok účasti a ostatných požiadaviek verejného obstarávateľa – označenej
častí ponuky ako „Ostatné“
P.č.
1.

Identifikačné údaje uchádzača
UMIKOV CZ s.r.o.
Libáň 26, 538 25 Nasavrky,
Česká republika

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Uchádzač predložil všetky doklady preukazujúce
splnenie podmienok účasti podľa výzvy na
predkladanie ponúk a súťažných podkladov.
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Uchádzač splnil podmienky účasti ako aj ostatné požiadavky verejného obstarávateľa na predmet
zákazky po otvorení časti ponuky označenej ako „Ostatné“, uchádzač nebol z procesu verejného
obstarávania vylúčený. Splnenie podmienok účasti zo strany uchádzača, resp. záujemcu je bude
skúmané počas celého priebehu verejného obstarávania, t. j. až do uzavretia zmluvy, koncesnej
zmluvy, resp. rámcovej dohody, ktorá je výsledkom verejného obstarávania.
Dňa 30.07.2015 bolo na Úrad pre verejné obstarávanie zaslaná informácia podľa § 136 ods. 9 písm.
c), že nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača, záujemcu alebo účastníka po otváraní časti ponúk
označených ako „Ostatné“.
V zmysle § 41 ods. 3 zákona sme písomne dňa 30.07.2015 uchádzačovi oznámili, že otváranie časti
ponúk „Kritériá“ sa uskutoční dňa: 10.08.2015 o 09:00 h na adrese BIOPEL, a.s. 023 34 Kysucký
Lieskove 743. Otváranie ponuky s označením časti „Kritériá“ bude neverejné, údaje podľa § 41 ods.
3 citovaného zákona komisia nezverejňuje a zápisnica podľa § 41 ods. 5 uvedeného zákona sa
neodosiela z dôvodu použitia elektronickej aukcie v danom procese verejného obstarávania.
Informácia týkajúca sa splnenia podmienky podľa § 41 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní v platnom znení – „Otváranie ponúk – časť Kritériá“ bola zverejnená v profile
verejného obstarávateľa dňa 30.07.2015 v profile verejného obstarávateľa http://www.uvo.gov.sk.
Verejný obstarávateľ požadoval predložiť ponuku v písomnej forme. Písomne predložená ponuka
s označením časti „Kritériá“ sa otvárala dňa 10. augusta 2015 o 09:00 h na adrese BIOPEL, a.s., 023
34 Kysucký Lieskovec 743 za splnenia podmienky, že sa otvárala len ponuka, ktorého uchádzač nebol
vylúčený pri vyhodnotení časti ponúk označených ako „Ostatné“. Uchádzač sa otvárania písomnej
ponuky s označením časti „Kritériá“ nezúčastnili v súlade s § 43 ods. 3 zákona, nakoľko pri použití
elektronickej aukcie je otváranie ponúk podľa § 41 citovaného zákona neverejné, údaje podľa § 41
ods. 3 komisia nezverejňuje a zápisnica podľa § 41 ods. 5 predmetného zákona sa neodosiela.
Pred otvorením obálky ponuky – časť „Kritériá“ v písomnej forme sa overila neporušenosť ponuky
a následne sa postupne otvorila ponuka s časťou „Kritériá“. Komisia zverejnila obchodné meno, sídlo
alebo miesto podnikania uchádzača, ktorý neboli vylúčený pri vyhodnotení časti ponuky označenej
ako „Ostatné“ a jeho návrh na plnenie kritéria „najnižšia cena“. Ostatné údaje neboli zverejnené.
Otvorenú časť ponuky označenú ako „Kritériá“ komisia označila rovnakým poradovým číslom ako
časť ponuky, označenú ako „Ostatné“ predloženú tým istým uchádzačom. Návrh uchádzača na
plnenie kritéria „najnižšia cena“ sú prílohou tejto zápisnice.
Po otvorení časti ponuky označenej ako „Kritériá“ v písomnej podobe komisia vykonala všetky
úkony podľa tohto zákona spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky.
Samostatné a celkové úvodné vyhodnotenie ponuky, ktorá nebola vylúčená je prílohou tejto
zápisnice, po ktorom sa uskutoční elektronická aukcia.
Po úvodnom vyhodnotení ponuky podľa kritéria „najnižšia cena“ sme dňa 24.08.2015 vyzvali
elektronickými prostriedkami uchádzača, ktorý splnil určené podmienky a ktorého ponuka nebola
vylúčená, na vloženie vstupných hodnôt podľa písomne predloženej ponuky a predloženie nových
cien upravených smerom nadol (min. rozdiel ceny celkom: 1 000 EUR, max. rozdiel ceny: 5 000 EUR)
Uchádzačovi bola zaslaná pozvánka na účasť v elektronickej aukcii na predmet zákazky spolu s
výzvou na účasť v elektronickej aukcii.
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Predmetom EA, boli návrhy uchádzačov na kritérium „Najnižšia cena“ – cena celkom s DPH za
predmet zákazky“.
Pravidlá pre priebeh elektronickej aukcie a ďalšie dôležité informácie bolo možné získať na
internetovej stránke www.evoservis.sk. Účelom elektronickej aukcie bolo zostaviť poradie ponúk
automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutočnilo po úvodnom úplnom vyhodnotení ponuky.
Elektronická aukcia na predmet zákazky bola jednokolové – jednoetapové s pohyblivým koncom
etapy. Elektronická aukcia skončila predložením najlepšej ponuky – viď príloha – dokumentácia
z EA, aukciu bolo možné predlžovať.
Samostatné a celkové vyhodnotenie po EA pred postupom podľa § 44 ods. 1 citovaného zákona je
prílohou tejto zápisnice.
Poradie uchádzačov po EA:
Názov zákazky: Dodávka zvozovej súpravy na drevo s príslušenstvom a zaškolením obsluhy
Císlo zákazky: 0210987711
Výsledné poradie:
1. UMIKOV CZ s.r.o. (ID uchádzača: 15740714)
Libán 26, 538 25 Nasavrky
Ponuka: 239 520,00 Eur
Dňa 7.9.2015 sme uchádzačovi zaslali prostredníctvom elektronického systému EVOSERVIS
výsledné poradie EA. Vzhľadom k tomu, že uchádzač splnil podmienky účasti predložením všetkých
dokladov a vzhľadom na to, že sa nemenila v EA cena nebol uchádzač vyzvaný na predloženie
dokladov podľa § 44 ods. 1 zákona ani na opravu zmluvy v cenovej časti.
Vzhľadom na to, že sa nemenila cena, hodnotenie ponuky po EA sa nemenilo a je totožné
s vyhodnotením písomnej ponuky.
Identifikácia úspešného uchádzača a dôvod prijatia ponuky
1. UMIKOV CZ s.r.o.
Libáň 26, 538 25 Nasavrky
Dôvod prijatia ponuky: Najnižšia cena celkom za predmet zákazky, jedna predložená ponuka
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Odôvodnenie nezrušenia uvedeného postupu z dôvodu predloženia jednej ponuky:
Dňa 11.6.2015 vo vestníku č. 114/2015 bola vyhlásená zákazka pod číslom 12411 – MST
formou nadlimitnej zákazky na uskutočnenie dodávky tovarov s predmetom „Dodávka zvozovej
súpravy na drevo s príslušenstvom a zaškolením obsluhy“. Zákazka bola zverejnená aj v úradnom
vestníku EÚ pod číslom 2015/S 110-199348
Verejný obstarávateľ stanovil lehotu na požiadanie o súťažné podklady do termínu predkladania
ponúk t.j. do 22. júla 2015 do 13.00 hod. V tejto lehote si prevzalo súťažné podklady celkovo 6
záujemcov. Otváranie obálok pre časť Ostatné prebehlo v stanovenom dátume uvedenom vo
výzve na predkladanie ponúk. Otváranie obálok pre časť Kritériá prebehlo na šiesty pracovný deň
odo dňa odoslania oznámenia o predmetnom otváraní.
Po posúdení splnenia podmienok účasti, po vyhodnotení ponuky z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky, náležitostí ponuky, po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk
komisiou uchádzač splnil náležitosti ponuky a požiadavky na predmet zákazky vyžadované
verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. Kritérium na
vyhodnotenie ponúk bolo stanovené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch
ako najnižšia cena za celý predmet zákazky vrátane DPH. Po ukončení úplného vyhodnotenia
ponúk sa tento uchádzač so svojou ponukou stal úspešným uchádzačom.
Zoznam uchádzačov, ktorým boli zaslané súťažné podklady:
Č. Uchádzač
1 UMIKOV CZ s.r.o.

Ulica
Libáň 26

Mesto
Nasavrky

PSČ
538 25

2

Volvo Group Slovakia, s.r.o., Truck Center Žilina

SNP 797

Strečno

013 24

3

Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o.

Tuhovská 5

Bratislava

831 07

4

HYCA, s.r.o.

Myslenická 1

Pezinok

902 01

5

EverLift Slovakia, s.r.o.

Kremnička 3

Banská Bystrica

974 05

6

AUTO-IMPEX, spol. s r.o.,

Vlčie hrdlo 68, P.O. BOX 17

Bratislava 214

821 07

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili cenovú ponuku:
UMIKOV CZ s.r.o., Libáň 26, 538 25 Nasavrky
Verejný obstarávateľ stanovil primerané podmienky účasti, ktoré súvisia s predmetom zákazky a
použitie každej jednej podmienky odôvodnil vo výzve na predkladanie ponúk. Podmienky účasti na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti
uchádzača stanovené vo výzve boli zadefinované za účelom preverenia schopností uchádzačov
zrealizovať predmet zákazky v požadovanom rozsahu, požadovanej kvalite, bez finančných
problémov pri financovaní predmetu zákazky nakoľko verejný obstarávateľ neposkytuje
preddavky na realizáciu predmetu zákazky, kvalitným technickým prevedením prác s odbornými
personálnymi kapacitami vzdelanými v predmete zákazky a školenými na prácu s materiálmi
používanými pri realizácii diela.
Po ukončení vyhodnotenia ponúk napriek tomu, že ponuku predložil len jeden uchádzač má verejný
obstarávateľ za to, že prijal ponuku uchádzača, ktorý mu bude pri realizácii predmetu zákazky
ekonomicky stabilným a technicky zdatným partnerom disponujúcim kvalifikovanými pracovnými

Obstarávateľ:
Predmet zákazky:

Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo, IČO: 30232074,
Sládkovičova 686, 015 01 Rajec
Dodávka zvozovej súpravy na drevo s príslušenstvom a zaškolením obsluhy

silami a spĺňa všetky podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky verejného
obstarávateľa tak, aby bol schopný zrealizovať predmet zákazky podľa požiadaviek. Verejný
obstarávateľ nevidí dôvod na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky, nakoľko ponuka ktorú
prijal spĺňa všetky jeho požiadavky.
Verejný obstarávateľ postupoval počas celého procesu realizácie predmetného verejného
obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, uplatnil princíp rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie uchádzačov ako
aj princíp transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti.
Uchádzačovi bude písomne oznámený výsledok predmetného verejného obstarávania v súlade so
zákonom.
V Kysuckom Lieskovci, dňa 7.9.2015
Komisia:
1. Ing. Janka Kasanická

- predseda komisie

_________________

2. Ing. Peter Albert

- člen komisie

_________________

3. Mgr. Pavol Lenhart

- člen komisie

_________________

4. Ing. Ján Trochca

- člen komisie

_________________

5. Štefan Fusko

- člen komisie

_________________

6. p. Ľudmila Honková

- člen komisie bez práva
vyhodnocovať ponuky

_________________

Štefan Fusko
Predseda spoločenstva

Príloha:
1. Návrh uchádzača na plnenie kritéria „najnižšia cena“
2. Samostatné a celkové hodnotenie písomnej ponuky – hodnotenie sa nemenilo ani po EA

