SPRÁVA
o zákazke v zmysle § 21 ods.2 a 3. zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmien
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a) identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky rámcovej dohody
dynamického nákupného systému
Úradný názov : MESTO Žiar nad Hronom
IČO :00321125
Poštová adresa : Mestský úrad , Ul. Š. Moysesa č.46
PSČ: 965 19
Mesto: Žiar nad Hronom
Štát: Slovenská republika
Predmet zákazky : „Strážna služba“
Predpokladaná hodnota zákazky : 51 510,00 € bez DPH
b) dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku
obstarávania a čísla týchto oznámení:
Predbežné oznámenie:
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania : zverejnené vo vestníku verejného
obstarávania č. 35/2014 – 19.02.2014,značka 02279-WYS

alebo

verejného

c) identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu :
P.č.
1.

7.

2.

5.

9.

4.

Obchodné meno
Adresa alebo sídlo uchádzača

MONDE, spol.s.r.o.
Textilná 6
040 12 Košice
S.B.A. Plus, spol.s.r.o.
Severná 1505/5
974 01 Banská Bystrica
FALCO GROUP,s.r.o.
Zvolenská cesta 45/591
962 63 Pliešovce
DUG s.r.o.
Cukrovarská 83/32
979 01 Rimavská Sobota
HBP Security, s.r.o.
Cígeľ
972 05 Sebedražie
CS SECURITY s.r.o.
Na piesku 6A
821 05 Bratislava

Odôvodnenie ich výberu
1. Komisia preskúmala ponuky uchádzačov a konštatuje, uchádzač splnil podmienky účasti
(zápisnica z posúdenia splnenia podmienok ).
2. Komisia ďalej preskúmala ponuky uchádzačov po stránke obsahovej a to či ponuky obsahujú
požadované doklady vyplývajúce so súťažných podkladov časti A. 1 Pokyny pre uchádzačov,
bod 14.Komisia konštatovala, že uchádzač predložil požadované doklady.
d) identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia :
Pri otváraní časti ponúk označených ako „KRITÉRIÁ“ komisia zistila , že uchádzač EAGLE
SECURITY, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava urobil zrejmú chybu v počítaní preto komisia
doporučila verejnému obstarávateľovi písomne požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky
v zmysle § 42 ods.2 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Uchádzač EAGLE SECURITY, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava zaslal vysvetlenie ponuky
dňa 25.03.2014. Vo svojom vysvetlení uviedol, že ponuku zaslal len na jeden objekt. Uviedol,
že pôvodná cena uvedená v Návrhu na plnenie kritérií je neplatná.
Komisia odporučila verejnému obstarávateľovi vyžiadať v zmysle § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní doklady preukazujúce splnenie podmienok od uchádzača GARANCIA
SECURITY GROUP, s.r.o., Zimná 14631/10, 974 05 Banská Bystrica.

Dňa 14.04.2014 bolo zaslané stanovisko uchádzača GARANCIA SECURITY GROUP, s.r.o.,
Zimná 14631/10, 974 05 Banská Bystrica, , že chýbajúce doklady nebudú dokladovať a zo
súťaže odstupujú. Komisia odporučila verejnému obstarávateľovi ich stanovisko
akceptovať.
Dňa 28.05.2014 bola doručená výpoveď v zmysle bodu IV. Doba trvania zmluvy ods.2, písm.b)
týmto uchádzač SBS 1, s.r.o.Hokovce č. 233, 935 83 Hokovce odstupuje od účasti v podlimitnej
zákazke „Strážna služba“ .
V zmysle §45 ods. 9 verejný obstarávateľ vyzval ďalšieho účastníka v poradí na uzavretie
zmluvy, t.j. MONDE, spol. s.r.o. , Textilná 6, 040 12 Košice.
e) odôvodnenie vylúčenia ponúk s neobvyklou cenou :
- neuplatňuje sa
f)

identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo
rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy:
označenie uchádzača
1.

obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania uchádzačov
MONDE, spol.s.r.o.
Textilná 6
040 12 Košice

Ponuka uchádzača č.1 - MONDE, spol s.r.o., Textilná 6, 040 12 Košice bola komisiou v rámci
vyhodnotenia ponúk vyhodnotená ako úspešná.
Úspešný uchádzač:
- predložil ponuku ktorou splnil požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky zverejnené
v oznámení vo Vestníku verejného obstarávania č.35/2014 zo dňa 19.02.2014, značka 02279-WYS
a súťažných podkladoch,
- - bol komisiou vyhodnotení podľa stanoveného kritéria v oznámení a časti A.2. Kritériá na
hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia súťažných podkladov ako úspešný, nakoľko
predložil ponuku s najnižšou celkovou cenou - 60 969,60 € s DPH.
g) odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu:
neuplatňuje sa
h) dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:
- neuplatňuje sa
i) Dátum uzatvorenia zmluvy: 19.06.2014
Dátum zverejnenia zmluvy : na webovej stránke sídla verejného obstarávateľa
Hodnota zákazky : 50 808,00 € bez DPH
Info o výsledku na ÚVO: odoslané dňa 23.06.2014

Vypracovala : Ing. Iveta Vájová, dňa 23.06.2014

