Príloha č. 3: Vzor zápisnice z vyhodnotenia ponúk
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
1.

Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:

LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s.

2.

Sídlo verejného obstarávateľa/prijímateľa:

Júrska cesta č. 2, 934 01 Levice

3.

Predmet/názov zákazky:

Náhrada plynového kotla, LEVMILK – stavebné práce

4.

Druh postupu1:

Zákazka zadávaná osobou, ktorej verejný obstarávateľ

poskytne 50% a menej finančných prostriedkov
5.

Označenie v Úradnom vestníku EÚ:

---

6.

Označenie vo Vestníku VO vedeného ÚVO:

---

7.

Dátum vyhodnotenia:

23.07.2021

8.

Miesto vyhodnotenia:

Považská Bystrica

9.

Prítomní členovia komisie2:

-----

10. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku:
1. SEA SK spol. s.r.o., Tenisová 3, 971 01 Prievidza
2. ISEGN-MONT, s.r.o., Červenej armády 18, 934 01 Levice
3. KALORIM s.r.o., 023 01 Nesluša
4. BECO, spol. s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina
11. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 13.07.2021:

Uchádzač/
Záujemca

Podmienka účasti

Osobné postavenie

SEA SK
spol. s.r.o.,
Technická. alebo odborná
spôsobilosť

Znenie
podmienky
účasti

- oprávnenie
uskutočňovať
stavebné práce
- nemá uložený
zákaz účasti vo
VO
- predloženie
zoznamu
stavebných
prác, dokladom
je referencia,
kde súhrnná
hodnota je nad

Predložené
doklady
preukazujúce
splnenie
podmienky,
doklady môžu
byť nahradené
ČV o splnení
podmienok
účasti
- ČV o splnení
podmienok
účasti
- výpis z ORSR
- výpis z registra
so zákazom
- ČV o splnení
podmienok
účasti

Záver posúdenia
(napr.
splnil/nesplnil/na
vysvetlenie,
doplnenie)

splnil

splnil

Uvedie sa napr. podlimitná zákazka podľa § 112 ZVO, nadlimitná zákazka - verejná súťaž, nadlimitná zákazka
- užšia súťaž a pod.
2
Uvedú sa mená, alebo odkaz na prezenčnú listinu, ktorá bude prílohou zápisnice, plus informácia či má alebo
nemá člen komisie právo vyhodnocovať.
1

Osobné postavenie

ISEGNMONT,
s.r.o
Technická alebo odborná
spôsobilosť

700 000,00€ bez
DPH
- oprávnenie
uskutočňovať
stavebné práce
- nemá uložený
zákaz účasti vo
VO
- predloženie
zoznamu
stavebných
prác, dokladom
je referencia,
kde súhrnná
hodnota je nad
700 000,00€ bez
DPH
- oprávnenie
uskutočňovať
stavebné práce
- nemá uložený
zákaz účasti vo
VO
- predloženie
zoznamu
stavebných
prác, dokladom
je referencia,
kde súhrnná
hodnota je nad
700 000,00€ bez
DPH

- výpis z ORSR
- výpis z registra
so zákazom

- zoznam
stavebných prác
- zoznam
referencii

splnil

Nesplnil
/ referencie
nespĺňajú
požiadavky výzvy /
Žiadosť o
vysvetlenie

- výpis z ORSR
- výpis z registra
so zákazom

splnil

- ČV o splnení
podmienok
účasti

splnil

Osobné postavenie

- oprávnenie
uskutočňovať
stavebné práce
- nemá uložený
zákaz účasti vo
VO

- zoznam
hospodárskych
subjektov
- výpis z registra
so zákazom

splnil

Technická alebo odborná
spôsobilosť

- predloženie
zoznamu
stavebných
prác, dokladom
je referencia,
kde súhrnná
hodnota je nad
700 000,00€ bez
DPH

- ČV o splnení
podmienok
účasti

splnil

Osobné postavenie

KALORIM
s.r.o
Technická alebo odborná
spôsobilosť

BECO,
spol. s.r.o.,

12. Predložené žiadosti o vysvetlenie 13.07.2021:

Obchodné meno /
názov uchádzača, sídlo
/ miesto podnikania
uchádzača

Návrh kritéria na
vyhodnotenie
ponúk predložené
uchádzačom:
Najnižšia suma v €
bez DPH

Žiadosť o doplnenie
resp. vysvetlenie
z dôvodu hodnotenia
kritérií ponúk
Áno/nie

Odôvodnenie

ISEGN-MONT, s.r.o.
Červenej armády 19
934 01 Levice
IČO: 34 127 071
SEA SK spol. s.r.o.
Tenisová 3
971 01 Prievidza
IČO: 31 619 011
KALORIM, s.r.o.
Nesluša 759
023 41 Nesluša
IČO: 50 62 5781
BECO, spol. s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 91 Žilina
IČO: 44 629 281

áno
Nevyhovujúca referencia pre čas
plnenia

518 662,77€
áno
523 092,78€
áno
579 675,41€
áno
607 645,75€

Neúplný výkaz-výmer, neuvedenie
názvu, typového označenia v časti
Kotol – požadované technické
parametre
Neúplný výkaz-výmer,
nepredložená časť Kotolpožadované technické parametre
Neúplný výkaz-výmer, nevyplnený
podľa požiadaviek-neuvedené
hodnoty ponúkané uchádzačom
v časti Kotol – požadované
technické parametre

13. Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov
úspešnosti ponuky alebo ponúk; ak je známy:

Obchodné meno /
názov uchádzača, sídlo
/ miesto podnikania
uchádzača
ISEGN-MONT, s.r.o.
Červenej armády 19
934 01 Levice
IČO: 34 127 071
SEA SK spol. s.r.o.
Tenisová 3
971 01 Prievidza
IČO: 31 619 011
KALORIM, s.r.o.
Nesluša 759
023 41 Nesluša
IČO: 50 62 5781
BECO, spol. s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 91 Žilina
IČO: 44 629 281

Poradie
uchádzačov

Návrh kritéria na
vyhodnotenie ponúk
predložené uchádzačom:

Žiadosť
o doplnenie
Áno/nie

Odôvodnenie

Najnižšia suma v € bez DPH
áno
1.

Splnil po
doplnení

518 662,77€
áno

2.

Splnil po
doplnení

523 092,78€
áno

3.

Splnil po
doplnení

579 675,41€
áno

4.

607 645,75€

Splnil po
doplnení

14. Identifikácia úspešného uchádzača:
ISEGN-MONT, s.r.o.
Červenej armády 19
934 01 Levice
IČO: 34 127 071
15. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:
- nikto
16. Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
- žiadna
17. Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu, alebo podpísal zápisnicu s výhradou:
- irelevantné

18. Záver vyhodnotenia ponúk:
S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo.
Miesto a dátum vypracovania zápisnice:

13.07. 2021, Považská Bystrica

................................................................
Mgr. Peter Potecký - splnomocnenec

Upozornenie: V zápisnici je potrebné uviesť všetky situácie, ktorými sa prijímateľ zaoberal a vysvetliť, ako sa
s nimi vysporiadal, napr. uviesť zdôvodnenie, prečo požiadal o vysvetlenie, v prípade neakceptovania niektorého
z dokumentov uviesť, prečo nepožiadal záujemcu / uchádzača o vysvetlenie a pod.

