Obec Tŕnie
Obecný úrad Tŕnie
Tŕnie č. 97, 962 34

Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
1. Názov verejného obstarávateľa: Obec Trnie
2. IČO:
00320331
3. Sídlo verejného obstarávateľa: Tŕnie 97, 962 34
Predmet / názov zákazky: Zber, preprava a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu
v obci Tŕnie, v rátane časti Budička a Kašova Lehôtka.
4. Druh postupu:
Zákazka na poskytnutie služby
5. Dátum a čas vyhodnotenia:
09. 07. 2018
6. Miesto vyhodnotenia:
Tŕnie 97, Obecný úrad
7. Prítomní členovia komisie:
Daniela Madarászová, Ing. Štefan Boroš, Marian Krajči
Eduard Kubinec
8. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky: MARIUS PEDERSEN, a.s., Opatovská
1735, 911 01 Trenčín, PUFEKO, s.r.o., Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
9. Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s
uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk :
Obchodné meno / názov
uchádzača, sídlo / miesto
podnikania uchádzača
MARIUS PEDERSEN, a.s.,
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
PUFEKO, s.r.o., Mičinská cesta
35, 974 01 Banská Bystrica

Dátum
doručenia

Návrh kritéria na
vyhodnotenie ponúk
predložené uchádzačom

Spôsob doručenia

2.7.2018

Cenovo najvýhodnejšia

osobne

2.7.2018

Cenovo nevýhodná

poštou

Hodnotiaca tabuľka:
P.č.

1.

2.

Uchádzač
(obchodné
meno,
sídlo)

Cena
bez
DPH
110120 l
vrece

Cena
bez
DPH
240 l

Cena
bez
DPH
1100 l

Cena bez
DPH
Zhodnotenie
zneškodnenie
objemného
odpadu VOK

Cena bez
DPH
Drobný
stavebný
odpad

Cena bez
DPH
Zhodnotenie
zneškodnenie
zmesového
odpadu VOK

Cena
bez
DPH
BRKO

Výsledok
vyhodnotenia

10,80

Cena bez
DPH
pristavenie,
odvoz
vrátane ich
poskytnutia
pre odvoz
VOK
60,00

MARIUS
PEDERSEN,
a.s.,
Opatovská
1735, 911 01
Trenčín
PUFEKO,
s.r.o.,
Mičinská
cesta 35, 974
01 Banská
Bystrica

1,66 €

3,00

32,51

16,91

32,51

-

1

1,68 €

3,20

14,50

70,00

38,60

15,57

47,10

40

2

10. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: -

Poradie

Obec Tŕnie
Obecný úrad Tŕnie
Tŕnie č. 97, 962 34

11. Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu, alebo podpísal zápisnicu
s výhradou: 12. Záver vyhodnotenia ponúk:
Poradie uchádzačov
1. miesto: MARIUS PEDERSEN, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín,
2. miesto: PUFEKO, s.r.o., Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
Zdôvodnenie: Vybraná cenová ponuka bola cenovo najvýhodnejšia.

13. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že táto zápisnica zodpovedá
skutočnosti, čo potvrdzujú svojim podpisom. Na základe vyhodnotenia ponúk z prieskumu
trhu odporúčam obci uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb s úspešným uchádzačom.

Mená a podpisy členov komisie:
Marian Krajči .
Ing Štefan Boroš
Daniela Madarászoví
Eduard Kubinec

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

Miesto a dátum vypracovania zápisnice: Obec Tŕnie 10. 07.2018

Obec Tŕnie
Obecný úrad Tŕnie
Tŕnie č. 97, 962 34

SPRÁVA O ZÁKAZKE
podľa § 24 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a) Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Tŕnie
Predpokladaná hodnota zákazky spolu: 41. 000,- eur bez DPH
b) Použitý postup zadávania zákazky:
poštou
c) Uverejnené oznámenie:
18.06.2018
d) Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu: všetky zberové spoločnosti
regiónu
e) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia: neboli
žiadni
f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: neboli žiadne
g) Identifikácia úspešného uchádzača o odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo
rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať subdodávateľom a ich
identifikáciu, ak sú známi:
Úspešný uchádzač: Marius Pedersen a.s., Lieskovská cesta 15, 960 01 Zvolen
Odôvodnenie výberu ponuky: najnižšia cena
Podiel subdodávok : žiadne
Celková konečná hodnota zákazky: 27.370 ,- Eur / bez DPH , 32.844,10,- Eur / vrátane
DPH
h) Odôvodnenie prekročenia rokovacieho konania zo zverejnením, súťažného dialógu,
priameho rokovacieho konania alebo zadávania koncesie podľa § 101 ods. 2: nie
i) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa
§ 135 ods. 1 písm.k): nie
j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods.2: nie
k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, koncesie, súťaže návrhov alebo
dôvody nezriadenia dynamického nákupného systému: nie
l) Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie: nie
m) Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia: nie
n) Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na
účely prípravy postupu verejného obstarávania : žiadne
v Tŕní, dňa: 10.07.2018
Mgr. Martina Kubincová
starostka obce
Správu spísal: Mgr. Martina Kubincová

