ZÁPISNICA
z vyhodnocovania podmienok účasti a súťažných ponúk pre predmet zákazky:

Podprahová zákazka :
„Nákup osobného motorového vozidla“

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:

Geologický ústav SAV,
Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava

KOMISIA :
Predseda: RNDr. Marián JANÁK, DrSc.
Členovia: RNDr. Pavol SIMAN, PhD.
Bc. Monika SZABÓOVÁ
Členovia bez práva vyhodnocovať:
Alexander Rumanovský, odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie, č. preukazu
T0120-345-2002, zapísaný v živnostenskom registri č. 601-18236, č. OŽP-4/2009/00681-1 –
zmluvný poskytovateľ
Dňa 5.4.2012 o 14,00 hod. sa v zmysle § 42 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov (ďalej
len „zákona o VO) uskutočnilo vyhodnotenie ponúk v podprahovej zákazke, vyhlásenej
výzvou na predloženie ponuky ponuky č. 4085 – WYT, VVO č. 54/2013 dňa 16.03.2013 a
Súťažných podkladov k podprahovej zákazke „Nákup osobného motorového vozidla“ za
prítomnosti horeuvedenej komisie na adrese verejného obstarávateľa za prítomnosti
horeuvedenej komisie.
Prezenčná listina zo zasadnutia komisie tvorí v prílohe č. 1 tejto zápisnice.
Čestné vyhlásenia členov komisie tvoria neoddeliteľnú prílohu zápisnice z vyhodnocovania
ponúk.

1. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote určenej na ich predloženie:

Por.
číslo

Dátum
Hodina
doručenia doručenia

1

4.4.2013

13:33

2

5.4.2013

10:15

3

5.4.2013

10:18

4

5.4.2013

10:20

5

5.4.2013

11:20

6

5.4.2013

11:25

Identifikačné údaje uchádzača
Autoprofit, s.r.o.
Šaľská ulica 743/2
924 01 Galanta
ŠKODA AUTO-ROTOS ROZBORA s.r.o.
Račianska č. 184/B
831 54 Bratislava
Todos-Auto Valušek, s.r.o.
M.Sch. Trnavského 14
841 01 Bratislava
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23
851 04 Bratislava
DANUBIASERVICE, a.s.
Rožňavská 30
821 04 Bratislava
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
Vajnorská 162
831 04 Bratislava

2. Splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa:

Členovia komisie na vyhodnotenie súťažných ponúk prekontrolovali úplnosť
predložených ponúk a splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa, ktoré boli uvedené v
súťažných podkladoch a vo výzve na predloženie ponuky. Na základe vykonania formálnej
kontroly splnenia podmienok účasti a splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa komisia
konštatuje, že všetci uchádzači splnili podmienky účasti ako aj ostatné podmienky určené
verejným obstarávateľom.

3. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:

Žiadny uchádzač nebol vylúčený.

4. Vyhodnotenie:

Komisia vyhlasuje, že predložená ponuky uchádzačov spĺňajú všetky požiadavky
verejného obstarávateľa.
Komisia pri skúmaní ponúk nezistila žiadne zrejmé matematické chyby v cenách
predložených v ponukách uchádzačov a nepristúpila k ich oprave.
Do vyhodnotenia boia zaradené ponuky uchádzačov:
1. Autoprofit, s.r.o., Šaľská ulica 743/2, 924 01 Galanta
2. ŠKODA AUTO-ROTOS ROZBORA s.r.o., Račianska č. 184/. 831 54 Bratislava
3. Todos-Auto Valušek, s.r.o., M.Sch. Trnavského 14, 841 01 Bratislava
4. IMPA Bratislava, a.s, Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava
5. DANUBIASERVICE, a.s., Rožňavská 30, 821 04 Bratislava
6. Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 162, 831 04 Bratislava
Verejný obstarávateľ stanovil nasledovné kritériá na vyhodnotenie ponúk, časť A.3
Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:
1.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu
zákazky v EUR vrátane DPH.

2.

Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa
posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za
dodanie predmetu zákazky.

3.

Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za
dodanie predmetu zákazky podľa bodu 2 tejto časti súťažných podkladov,
vyjadrených v EUR vrátane DPH, uvedených v jednotlivých ponukách
uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za dodanie predmetu
obstarávania najnižšiu cenu.

Výsledná hodnotiaca tabuľka:

Por.
číslo

Identifikačné údaje záujemcu

1

DANUBIASERVICE, a.s.
Rožňavská 30
821 04 Bratislava

2
3
4
5
6

Autoprofit, s.r.o.
Šaľská ulica 743/2
924 01 Galanta
Todos-Auto Valušek, s.r.o.
M.Sch. Trnavského 14
841 01 Bratislava
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
Vajnorská 162
831 04 Bratislava
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23
851 04 Bratislava
ŠKODA AUTO-ROTOS ROZBORA s.r.o.
Račianska č. 184/B
831 54 Bratislava

Cena vrátane DPH za
dodanie predmetu zákazky
v EUR
16 487,00

16 644,00
16 917,34
17 399,00
17 555,60
17 741,00

Zdôvodnenie umiestnenia ponúk:

Úspešný uchádzač DANUBIASERVICE, a.s., Rožňavská 30, 821 04 Bratislava
predložil v hodnotenom kritériu najnižšiu cenu v EUR – 16 487,00 EUR vrátane DPH.
Druhý v poradí je uchádzač Autoprofit, s.r.o., Šaľská ulica 743/2, 924 01 Galanta
predložil v hodnotenom kritériu cenu v EUR vo výške 16 644,00 EUR s DPH, čo je vyššia
cena ako predložil úspešný uchádzač.
Tretí v poradí je uchádzač Todos-Auto Valušek, s.r.o., M.Sch. Trnavského 14, 841 01
Bratislava predložil v hodnotenom kritériu cenu v EUR vo výške 16 917,34EUR s DPH,
čo je vyššia cena ako predložil úspešný uchádzač.
Štvrtý v poradí je uchádzač Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 162,
831 04 Bratislava predložil v hodnotenom kritériu cenu v EUR vo výške 17 399,00 EUR s
DPH, čo je vyššia cena ako predložil úspešný uchádzač.

Piaty v poradí je uchádzač IMPA Bratislava, a.s, Panónska cesta 23, 851 04
Bratislava predložil v hodnotenom kritériu cenu v EUR vo výške 17 555,60 EUR s DPH,
čo je vyššia cena ako predložil úspešný uchádzač.
Šiesty v poradí je uchádzač ŠKODA AUTO-ROTOS ROZBORA s.r.o., Račianska č.
184/. 831 54 Bratislava predložil v hodnotenom kritériu cenu v EUR vo výške 17 741,00
EUR s DPH, čo je vyššia cena ako predložil úspešný uchádzač.
5. Záver hodnotenia

Na základe vyhodnotenia komisia doporučuje verejnému obstarávateľovi uzatvoriť
zmluvu na predmet zákazky s uchádzačom DANUBIASERVICE, a.s., Rožňavská 30, 821 04
Bratislava.
Spísaním zápisnice o vyhodnotení ponúk podľa § 42 ods. 8 zákona o verejnom
obstarávaní a jej odovzdaním verejnému obstarávateľovi činnosť komisie pre hodnotenie
ponúk doručených do verejného obstarávania na uvedený predmet zákazky končí.
Členovia komisie prehlasujú, že túto zápisnicu v slobodnej vôli podpisujú a s obsahom
zápisnice v plnej miere súhlasia.
Prílohy: 2
V Bratislave, 5.4.2013

______________________________________
komisia na hodnotenie ponúk

Prezenčná listina
z vyhodnotenia ponúk v podprahovej zákazke „Nákup osobného motorového vozidla“
(VVO č. 54/2013, 4085 – WYT) 5.4.2013 o 14.00 hod

Meno, priezvisko

RNDr. Marián JANÁK, DrSc
RNDr. Pavol SIMAN, PhD.
Bc. Monika SZABÓOVÁ
Alexander Rumanovský

Podpis

