Obec Petrovce nad Laborcom
Petrovce nad Laborcom č. 238, 071 01 Michalovce
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk:
podľa § 53 ods. 9 (v nadväznosti na § 541 ) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa: Obec Petrovce nad Laborcom
2. Sídlo verejného obstarávateľa/prijímateľa: Petrovce nad Laborcom č. 238, 071 01 Michalovce
3. Predmet/názov zákazky: „Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Petrovce n/Laborcom
ako prostriedok sociálno-ekonomickej integrácii MRK“
4. Druh postupu: stavebné práce
5. Označenie v OJ a vo Vestníku ÚVO: Výzva na predkladanie ponúk bola odoslaná
záujemcom/uchádzačom
dňa
11.02.2022
a zároveň
bola
zverejnená
na
https://obecpnl.eu/dokumenty/verejne-obstaravanie/zakazky-s-nizkou-hodnotou/.
Dátum a čas vyhodnotenia: Verejný obstarávateľ začal vyhodnocovať predložené ponuky dňa
23.02.2022 o 14:00 v Bratislave. Ponuky boli vyhodnocované v súlade s požiadavkami uvedenými
vo Výzve na predkladanie ponúk
6. Miesto vyhodnotenia: Bratislava
7. Prítomní členovia komisie: 2 pracovná skupina
Funkcia
Meno a priezvisko
Ing. Štefan Rovňák
starosta obce
Richard Tomík, Ing.
hlavný zodpovedný za verejné obstarávanie
Alexandra Tomíková, Ing.
zodpovedná za verejné obstarávanie
8. Predložené žiadosti o vysvetlenie/doplnenie podľa § 48 ZVO3: neboli predložené žiadne žiadosti o
vysvetlenie
9. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky: (uviesť v poradí, v ktorom boli predložené, s uvedením
presného názvu uchádzača, s uvedením sídla alebo miesta podnikania uchádzača)
Uchádzač č. 1: TAMALEX, s.r.o., Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance
Uchádzač č. 2: PŠP, s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce
Uchádzač č. 3: AZ-RO, spol. s r.o., 073 01 Baškovce č. 38
Uchádzač č. 4: Mourez, s.r.o., Vranov n/Topľou, B. Němcovej 1143, 093 01 Vranov nad Topľou

1
2

3

Relevantné v prípade ak sa zápisnica vyhotovuje po elektronickej aukcii
Uvedú sa mená, alebo odkaz na prezenčnú listinu, ktorá bude prílohou zápisnice, plus informácia či má alebo nemá člen komisie právo vyhodnocovať,
Uvedie sa stručný prehľad žiadostí o vysvetlenie /doplnenie ak nejaké boli riešené
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Uchádzač

Kritérium č.1 Celková
Kritérium č.1 Celková
(zmluvná) cena v € bez
(zmluvná) cena v € s DPH
DPH

Kritérium č.2
Lehota výstavby
v prac. dňoch

Uchádzač č. 1

80 538,30

67 115,25

55

Uchádzač č. 2

81 470,41

67 892,01

58

Uchádzač č. 3:

81 524,87

67 937,39

65

Uchádzač č. 4

75 566,51

62 972,09

90

Podmienky účasti (aj nižšie v tabuľke)
§ 32 ods. 1 písm e), f), § 32 ods 2 písm e), f), § 34 ods. 1 písm. b) zákona


































splnil § 32 ods. 1 písm e), f) a § 32 ods 2 písm e), f) zákona – predložil ČV, zápis zo ZHS
splnil § 34 ods. 1 písm. b), zákona - predložil zoznam a referencie
zoznam subdodávteľov - nevyužije
ocenený VV
návrh plnenia kritérií
predložil harmonogram prác
podpísaná zmluva
predložil identifikačné údaje
splnil § 32 ods. 1 písm e), f) a § 32 ods 2 písm e), f) zákona – predložil ČV, zapísaný v ZHS
splnil § 34 ods. 1 písm. b), zákona - predložil zoznam a referencie
zoznam subdodávteľov - nevyužije
ocenený VV
návrh plnenia kritérií
predložil harmonogram prác
podpísaná zmluva
predložil identifikačné údaje
splnil § 32 ods. 1 písm e), f) a § 32 ods 2 písm e), f) zákona – predložil ČV, zápis zo ZHS
splnil § 34 ods. 1 písm. b), zákona - ČV
zoznam subdodávteľov - nevyuzije
ocenený VV
návrh plnenia kritérií
predložil harmonogram prác
podpísaná zmluva
predložil identifikačné údaje
splnil § 32 ods. 1 písm e), f) a § 32 ods 2 písm e), f) zákona – nepredložil ČVani výpis zo ZHS, verejný
obstarávateľ preveril zápis v ZHS na stránke UVO
splnil § 34 ods. 1 písm. b), zákona – predložil referencie
zoznam subdodávteľov - využije
ocenený VV
návrh plnenia kritérií
predložil harmonogram prác
podpísaná zmluva
predložil identifikačné údaje
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Uchádzač č.1
TAMALEX, s.r.o., Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance
Kritérium č.1: Celková (zmluvná) cena s DPH
Uchádzač ponúkol cenu 80 538,30 EUR s DPH.
Pri hodnotení ponuky sa postupovalo u tohto kritéria nasledovne:
- pridelil najnižšej cene 70 bodov ako váha hodnotiaceho kritéria
- vypočítal podiel medzi najnižšou cenou a cenou hodnoteného uchádzača , podľa vzorca (najnižšia
cena : cena hodnoteného uchádzača) x 70 b.
Teda (75 566,51 : 80,538,30) x 70 = 65,69 b.
Kritérium č.2 – Lehota výstavby v pracovných dňoch
Uchádzač ponúkol lehotu 55 prac. dní.
Pri hodnotení ponuky sa postupovalo u tohto kritéria nasledovne:
- pridelil najnižšej lehote 30 bodov ako váha hodnotiaceho kritéria.
Výsledné hodnotenie:
Vypočítal sa celkový počet bodov pridelených ponuke uchádzača a to tak, že sa vykonal súčet bodov za kritérium
č.1 a č.2 t.j. výsledné hodnotenie ponuky 65,69 b + 30,00 b. = 95,69 bodov.
Uchádzač splnil podmienky účasti, tak ako bolo požadované vo výzve na predkladanie ponúk v bode 17 a 18.
Uchádzač č.2
PŠP, s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce
Kritérium č.1: Celková (zmluvná) cena s DPH
Uchádzač ponúkol cenu 81 470,41 EUR s DPH.
Pri hodnotení ponuky sa postupovalo u tohto kritéria nasledovne:
- pridelil najnižšej cene 70 bodov ako váha hodnotiaceho kritéria
- vypočítal podiel medzi najnižšou cenou a cenou hodnoteného uchádzača , podľa vzorca (najnižšia
cena : cena hodnoteného uchádzača) x 70 b.
Teda (75 566,51 : 81 470,41) x 70 = 64,93 b.
Kritérium č.2 – Lehota výstavby v pracovných dňoch
Uchádzač ponúkol lehotu 58 prac. dní.
Pri hodnotení ponuky sa postupovalo u tohto kritéria nasledovne:
- pridelil najnižšej lehote 30 bodov ako váha hodnotiaceho kritéria.
- vypočítal podiel medzi najnižšou lehotou a lehotou hodnoteného uchádzača, podľa vzorca (najnižšia lehota
: lehota hodnoteného uchádzača ) x 30 b.
Teda (55 : 58) x 30 = 28,45 b.
Výsledné hodnotenie:
Vypočítal sa celkový počet bodov pridelených ponuke uchádzača a to tak, že sa vykonal súčet bodov za kritérium
č.1 a č.2 t.j. výsledné hodnotenie ponuky 64,93 b + 28,45 b. = 93,38 bodov.
Uchádzač splnil podmienky účasti, tak ako bolo požadované vo výzve na predkladanie ponúk v bode 17 a 18.
Uchádzač č.3
AZ-RO, spol. s r.o., 073 01 Baškovce č. 38
Kritérium č.1: Celková (zmluvná) cena s DPH
Uchádzač ponúkol cenu 81 524,87 EUR s DPH.
Pri hodnotení ponuky sa postupovalo u tohto kritéria nasledovne:
- pridelil najnižšej cene 70 bodov ako váha hodnotiaceho kritéria
- vypočítal podiel medzi najnižšou cenou a cenou hodnoteného uchádzača , podľa vzorca (najnižšia
cena : cena hodnoteného uchádzača) x 70 b.
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Teda (75 566,51 : 81 524,87) x 70 = 64,88 b.
Kritérium č.2 – Lehota výstavby v pracovných dňoch
Uchádzač ponúkol lehotu 65 prac. dní.
Pri hodnotení ponuky sa postupovalo u tohto kritéria nasledovne:
- pridelil najnižšej lehote 30 bodov ako váha hodnotiaceho kritéria.
- vypočítal podiel medzi najnižšou lehotou a lehotou hodnoteného uchádzača, podľa vzorca (najnižšia lehota
: lehota hodnoteného uchádzača ) x 30 b.
Teda (55 : 65) x 30 = 25,38 b.
Výsledné hodnotenie:
Vypočítal sa celkový počet bodov pridelených ponuke uchádzača a to tak, že sa vykonal súčet bodov za kritérium
č.1 a č.2 t.j. výsledné hodnotenie ponuky 64,88 b + 25,38 b. = 90,26 bodov.
Uchádzač splnil podmienky účasti, tak ako bolo požadované vo výzve na predkladanie ponúk v bode 17 a 18.
Uchádzač č.4

Mourez, s.r.o., Vranov n/Topľou, B. Němcovej 1143, 093 01 Vranov nad Topľou
Kritérium č.1: Celková (zmluvná) cena s DPH
Uchádzač ponúkol cenu 75 566,51 EUR s DPH.
Pri hodnotení ponuky sa postupovalo u tohto kritéria nasledovne:
- pridelil najnižšej cene 70 bodov ako váha hodnotiaceho kritéria
Kritérium č.2 – Lehota výstavby v pracovných dňoch
Uchádzač ponúkol lehotu 90 prac. dní.
Pri hodnotení ponuky sa postupovalo u tohto kritéria nasledovne:
- pridelil najnižšej lehote 30 bodov ako váha hodnotiaceho kritéria.
- vypočítal podiel medzi najnižšou lehotou a lehotou hodnoteného uchádzača, podľa vzorca (najnižšia lehota
: lehota hodnoteného uchádzača ) x 30 b.
Teda (55 : 90) x 30 = 18,33 b.
Výsledné hodnotenie:
Vypočítal sa celkový počet bodov pridelených ponuke uchádzača a to tak, že sa vykonal súčet bodov za kritérium
č.1 a č.2 t.j. výsledné hodnotenie ponuky 70,00 b + 18,33 b. = 88,33 bodov.
Uchádzač nepredložil na preukázanie splnenia osobného postavenia určenej podľa § 32 ods. 1 písm e), f), § 32
ods 2 písm e), f) zákona o verejnom obstarávaní, ani čestné vyhlásenie podľa § 114 ods. 1 zákona, ani ani zápis
zo ZHS, tak ako bolo požadované vo výzve na predkladanie ponúk v bode 16, bod 1).
Verejný obstarávateľ preveril ucádzočov zápis v ZHS na stránke UVO a zistil, že uchádzač má platný zápis v
ZHS pod registračným číslom 2021/2-PO-F5717.
Verejný obstarávateľ uchádzača nevylúči aj keď nepredložil čestné vyhlásenie podľa § 114 ods. 1 zákona, ani
ani zápis zo ZHS, tak ako bolo požadované vo výzve na predkladanie ponúk, keďže si vedel preveriť vo verejne
dostupnom zozname na stránke UVO zápis uchádzača do ZHS.

10. Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením
dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy:
Obchodné meno/názov uchádzača

Poradie

Sídlo/miesto podnikania uchádzača

uchádzačov

Návrh kritéria na

Návrh kritéria na

vyhodnotenie ponúk

vyhodnotenie ponúk

predloženého

predloženého uchádzačom
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TAMALEX, s.r.o., Kúpeľská 66, 073 01
Sobrance

uchádzačom v EUR bez

lehota v pracovných

DPH / s DPH

dňoch
55

1.

67 115,25 / 80 538,30
58

PŠP, s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce
2.

67 892,01 / 81 470,41
65

AZ-RO, spol. s r.o., 073 01 Baškovce č. 38
Mourez, s.r.o., Vranov n/Topľou, B. Němcovej
1143, 093 01 Vranov nad Topľou

3.

67 937,39 / 81 524,87

4.

62 972,09 / 75 566,51

90

11. Zoznam uchádzačov ktorí budú vyzvaní na vysvetlenie podľa § 53 ods. 1 ZVO: nebol vyzvaní žiaden
uchádzač
12. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: nebol vylúčení žiaden uchádzač.
13. Záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej
ponuky podpísaný všetkými účastníkmi: 14. Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: nebol vylúčení žiaden uchádzač
15. Ak ide o verejnú súťaž informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti: 16. Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:
pracovná skupina podpísala zápisnicu bez výhrad
17. Záver vyhodnotenia ponúk:
Úspešný uchádzač: TAMALEX, s.r.o., Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance
Odôvodnenie: Uchádzač ponúkol najvýhodnejšiu ponuku a splnil podmienky účasti.
Zmluvná cena: 67 115,25 EUR bez DPH / 80 538,30 Eur s DPH na celý predmet zákazky
Členovia pracovnej skupiny na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že táto zápisnica zodpovedá skutočnosti, čo
potvrdzujú svojim podpisom.
Mená a podpisy členov komisie:
Richard Tomík, Ing., člen komisie s právom vyhodnocovania:
……………………………………
Alexandra Tomíková, Ing., člen komisie s právom vyhodnocovania:
……………………………………
Ing. Štefan Rovňák, člen komisie s právom vyhodnocovania:
……………………………………
Miesto a dátum vypracovania zápisnice: Bratislava 17.03.2022
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