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 : „Tlač dvojtýždenníka Mestské noviny „

alebo

Predpokladaná hodnota zákazky : 9 000,00 € bez DPH do 14 000,00 € 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. 079/2013 – 23.04.2013, značka 6369-WYS

verejného

c) identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu :
Obchodné meno
Adresa alebo sídlo uchádzača

Róbert Jurových - NIKARA
M.R. Štefánika 25
963 01 Krupina
VERSUS, a.s.
Moskovská 4, 811 08 Bratislava
AD Solutions spol., s.r.o.
Špitálska 27
811 08 Bratislava
Odôvodnenie ich výberu
1. Komisia preskúmala ponuky uchádzačov a konštatuje, uchádzači splnili podmienky účasti uvedené
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch v časti A.3 Kritéria na
splnenie podmienok 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 uchádzači predložili požadované doklady. Splnili všetky požiadavky
verejného obstarávateľa a podmienky účasti v zadaní podprahovej zákazky
d) identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia :
- žiaden z uchádzačov nebol vylúčený.
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:
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania uchádzačov

VERSUS, a.s.
Moskovská 4, 811 08 Bratislava

Komisia po komplexnom hodnotení ponúk zistila, že pre verejného obstarávateľa
z hľadiska
hospodárnosti a efektívneho vynakladania finančných prostriedkov je najvýhodnejšou ponuka
uchádzača VERSUS, a.s., Moskovská 4, 811 08 Bratislava . Uchádzač VERSUS, a.s.
Moskovská 4, 811 08 Bratislava vo svojej ponuke splnil všetky požiadavky verejného obstarávateľa
a podmienky účasti v zadaní podprahovej zákazky, bol zaradený do hodnotenia podľa stanoveného
kritériá a predložil ponuku s najnižšou navrhovanou celkovou cenou za predmet zákazky –
Tlač
dvojtýždenníka Mestské noviny v € s DPH, a tak bol zaradený na prvé miesto. Ponúknutá cena
uchádzača je primeraná k predpokladanej hodnote predmetu zákazky a je v súlade so súťažnými
podkladmi. Komisia na vyhodnotenie ponúk akceptovala predloženú ponuku a odporučila verejnému
obstarávateľovi uzavrieť zmluvu s týmto uchádzačom v lehote viazanosti ponúk.
g) odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu:
- neuplatňuje sa
h) dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:
- neuplatňuje sa
i) Dátum uzatvorenia zmluvy : 24.06.2013
Dátum zverejnenia zmluvy : 25.06.2013 na webovom sídle verejného obstarávateľa
Hodnota zákazky : 13 675,20 € bez DPH
Vypracovala : Želmíra Urgelová, dňa 25.06.2013

