
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   alebo 
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 :  „Doplnenie kamerového systému mesta Žiar nad Hronom„ 
  
     Predpokladaná hodnota zákazky : 38 000,00 €  bez DPH  
 
b) dátum  uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku    verejného 

obstarávania a čísla  týchto oznámení: 
      Predbežné oznámenie:  
      Oznámenie o vyhlásení  verejného obstarávania :    zverejnené vo vestníku verejného 

obstarávania  č.146/2013  zo dňa 27.07.20113  pod číslom 13520-WYT.    
 
c)  identifikácia vybraných  záujemcov a odôvodnenie ich výberu :  
 

P.č. Obchodné meno 
Adresa alebo sídlo uchádzača 

1. HBP Security, spol. s.r.o. 
Cigeľ, 972 05 Sebedražie 

2. MOREZ GROUP a.s. 
Novozámocká 89, 949 05 Nitra 

3. VETRON, s.r.o. 
Šustekova 19, 851 04 Bratislava 

4. INSOMNIUM, s.r.o. 
Račianska 155, 834 15 Bratislava 

6. NETTECH, s.r.o. 
Družby 14, 974 04 Banská Bystrica 

7. Commend Slovakia, spol. s.r.o. 
Hraničná 18, 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 17 
Komisia konštatovala, že uchádzač predložil požadované doklady.  
 
d)  identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie  ich vylúčenia : 
 

P.č. Obchodné meno 
Adresa alebo sídlo uchádzača 

5. ELTODO SK, a.s. 
Podunajská 25, 821 06 Bratislava 

 
  Uchádzač č.5. ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, 821 06 Bratislava nesplnil podmienky účasti podľa 

požiadaviek verejného obstarávateľa  určených  vo Výzve na predkladanie ponúk, ktorá bola 
zverejnená vo vestníku verejného obstarávania č. 146/2013 zo dňa 27.07.2013, pod značkou 13520-
WYT  prostredníctvom ktorej bola vyhlásená podlimitná zákazka a  v Súťažných podkladoch 
uvedených v časti A3 Kritériá na splnenie podmienok účasti. 

 
  Po preverení všetkých skutočností a po utvrdení komisia navrhla verejnému obstarávateľovi   

s poukazom na ustanovenie § 33 ods.7 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní  ponuku  z ďalšieho 



procesu verejného obstarávania vylúčiť pre nesplnenie  podmienok účasti  stanovených 
verejným obstarávateľom. 
 nepredloženie komplet dokumentov osoby, ktorej kapacity boli použité na preukázanie 

technickej alebo odbornej kapacity - KH servis, a.s., Pražská 810/16, 10221 Praha 10 

vyplývajúce  z § 26 ods.1, 

 nepredloženie platnej licencie na prevádzkovanie technickej služby  ( pre inštaláciu 
kamerových   a zabezpečovacích systémov ) podľa zákona c. 473/2005 Z. z . 

 
   
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 
 

obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania uchádzačov 

2. MOREZ GROUP a.s. 
Novozámocká 89 , 949 05 Nitra 

 
Úspešný uchádzač č. 2  MOREZ GROUP a.s., Novozámocká 89, 949 05 Nitra vo svojej ponuke   
splnil všetky požiadavky verejného obstarávateľa a podmienky účasti v zadaní podlimitnej zákazky, 
bol zaradený do hodnotenia podľa stanoveného kritériá a jeho ponuka dosiahla najvyššie bodové 
hodnotenie   a tak bol zaradený na prvé miesto. Podľa pravidiel uplatnenia kritérií na vyhodnotenie 
ponúk uvedených v časti A.2 súťažných podkladov ( Kritériá na vyhodnotenie ponúk).  Ponúknuté 
ceny uchádzača sú primerané k predpokladanej hodnote predmetu zákazky  a sú  v súlade so 
súťažnými podkladmi. Komisia  na vyhodnotenie ponúk akceptuje predloženú ponuku a odporúča 
verejnému obstarávateľovi uzavrieť zmluvu s týmto uchádzačom . 
Podiel subdodávok nie je známy. 
      
 
g)  odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: 
     neuplatňuje sa  
 
h)  dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: 
      - neuplatňuje sa 
 
i)  Dátum uzatvorenia zmluvy: 18.10.2013 
    Dátum zverejnenia zmluvy :25.10.2013 
    Hodnota zákazky :  26 684,30 €  bez DPH 
 
 
 
 
Vypracovala : Želmíra Urgelová, dňa 28.10.2013 
 
 
 


