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Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Podlimitná zákazka
časť ponuky – „Ostatné“
BIOPEL, a.s. ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“) vyhlásil podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska na predmet zákazky –
tovar:
„Dodávka a montáž mobilného kotla vrátane uvedenia do prevádzky“.
Výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo číslo VVO 145/2015 zo dňa 24.7.2015 pod č. 15254WYT, a zároveň bola po jej zverejnení zaslaná spolu so súťažnými podkladmi trom záujemcom.
Do termínu na predkladanie ponúk, t.j. do 17.08.2015 do 13:00 h boli obstarávateľovi doručené
ponuky od nasledovných uchádzačov
P.č.

Identifikačné údaje uchádzača

Dátum a čas doručenia

1.

SLOVMONT, družstvo Ružomberok
Sv. Anny 1, 034 01 Ružomberok

14.08.2015 o 14.35 hod.

2.

Anton Miškech, Považské Podhradie 409,
017 01 Považská Bystrica

17.08.2015 o 12.15 hod.

3.

H.D.K. spol. s r.o.
Sládkovičova 643, 017 01 Považská Bystrica

17.08.2015 o 12.44 hod.

Verejný obstarávateľ požadoval predložiť ponuku v písomnej forme. Písomne predložené ponuky
s označením časti „Ostatné“ sa otvárali dňa 18. augusta 2015 o 09:00 h na adrese verejného
obstarávateľa. Uchádzači sa otvárania písomných ponúk s označením časti „Ostatné“ nezúčastnili
v súlade s § 43 ods. 3 zákona, nakoľko pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk podľa § 41
zákona neverejné, údaje podľa § 41 ods. 3 komisia nezverejňuje a zápisnica podľa § 41 ods. 5 zákona
sa neodosiela.
Informácia týkajúca sa splnenia podmienky podľa § 41 ods. 1 zákona – „Otváranie ponúk – časť
Ostatné“ bola zverejnená v profile verejného obstarávateľa dňa 30.07.2015 na www.uvo.gov.sk.
Otváranie ponuky s označením časti „Ostatné“ bolo neverejné. Pred otvorením obálok ponúk –
časť „Ostatné“ v písomnej forme sa overila neporušenosť ponúk a následne otvorili ponuky s časťou
„Ostatné“. Otvorené časti ponúk s označením „Ostatné“ komisia označila poradovým číslom v tom
poradí, v akom boli predložené.
Po otvorení časti ponúk označených ako „Ostatné“ v písomnej i v elektronickej podobe komisia
vykonala všetky úkony podľa tohto zákona spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponúk, vyhodnotení
splnenia podmienok účasti.

Vyhodnotenie podmienok účasti a ostatných požiadaviek verejného obstarávateľa – označených
častí ponúk ako „Ostatné“
P.č. Identifikačné údaje uchádzača

1.

SLOVMONT, družstvo Ružomberok
Sv. Anny 1, 034 01 Ružomberok

2.

Anton Miškech, Považské Podhradie 409,
017 01 Pov. Bystrica

3.

H.D.K. spol. s r.o.
Sládkovičova 643, 017 01 Považská
Bystrica

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Uchádzač vedený v Zozname podnikateľov, predložený
Výpis z OR + zoznam členov družstva, predložený
doklad zo súdu, že nie je v reštrukturalizácii (§ 26, §
26a)
§ 27 ods. 1 písm. a) – predložené vyjadrenia bánk +
čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá záväzky
§ 28 ods. 1 písm. a) – predložené 2 potvrdenia
o realizovaní dodávok rovnakého alebo podobného
predmetu zákazky
Uchádzač splnil podmienky účasti
Uchádzač zapísaný v Zozname podnikateľov,
nepreukázal, že nie je v reštrukturalizácii, chýba
preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 27 ods.
1 písm. a) – v tomto prípade nevyužil ani možnosť
predloženia čestného vyhlásenia podľa § 32 ods. 11
zákona, pre splnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1
písm. a) predložil len vyhlásenie uchádzača, že
realizovať pre Medex, s.r.o. práce (výrobnú halu),
pričom predmetom zákazky je tovar
- navrhujem vylúčiť z dôvodu nesplnenia podmienok
účasti podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona
Uchádzač vedený v Zozname podnikateľov, predložený
Výpis z OR, chýba doklad, že nie je v reštrukturalizácii
(§ 26, § 26a)
§ 27 ods. 1 písm. a) – predložené vyjadrenie banky +
chýba čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá
záväzky
§ 28 ods. 1 písm. a) – predložené vyhlásenie uchádzača
o dodaní - chýba doklad o potvrdení dodania alebo
zmluvný vzťah
Uchádzač bude požiadaný o doplnenie

Po preštudovaní ponuky uchádzača Anton Miškech, Považské Podhradie 409, 017 01 Považská
Bystrica sme mu písomne oznámili, že bol z uvedeného procesu verejného obstarávania vylúčený
podľa § 33 ods. 6 písm. a) zákona, t.j. nesplnil podmienky účasti s odôvodnením, že v ponuke
nepredložil žiadny doklad, t.j. nepreukázal splnenie podmienky účasti uvedenej vo výzve na
predkladanie ponúk ako aj v súťažných podkladoch pre danú zákazku podľa § 27 ods. 1 písm. a)
zákona, ktorej min. požadovaná úroveň štandardu bola nasledovná:
„Kladné vyjadrenie banky, (alebo bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách), ktorej
je uchádzač klientom, o schopnosti plniť finančné záväzky.
Vyjadrenie banky/bánk musí obsahovať údaje o tom, že:
a) uchádzač v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár,
b) uchádzač nie je v nepovolenom debete,
c) jeho bežný účet nebol ku dňu vystavenia tohto vyjadrenia predmetom exekúcie.

Predložený musí byť predložený v originálnom vyhotovení, príp. v úradne overenej fotokópii.
Okrem vyjadrenia banky predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá záväzky
podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Výpis z účtu sa
nepovažuje za vyjadrenie banky.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu a
potvrdenie vydané v tretej krajine, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní.
Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní: Vzhľadom na to, že úhrady za tovary budú fakturované až po ich dodaní,
verejný obstarávateľ potrebuje mať istotu, že uchádzač je dostatočne ekonomicky silný, aby bol
schopný realizovať zákazku a uskutočniť predmet zákazky aj bez predchádzajúcich záloh a
preddavkov. Táto podmienka účasti má slúžiť aj na to, aby verejný obstarávateľ získal aktuálny údaj o
schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky a to od bankového subjektu, ktorý uchádzačovi
vedie účet/účty a teda má prehľad o jeho prípadných finančných problémoch odôvodňujúcich obavu o
riadne plnenie zmluvy. Finančné postavenie uchádzača je dôležité aj pre to, aby bol uchádzač schopný
plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo záruky.
Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže uchádzač využiť finančné zdroje inej
osoby bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie
využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca
alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie
počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1. a § 26a vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak
uchádzač alebo záujemca preukáže finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas
trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie
týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej
osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie
je dotknutá.“
Pre splnenie uvedenej podmienky účasti uchádzač nevyužili ani možnosť predloženia čestného
vyhlásenia v zmysle § 32 ods. 11 zákona.
Podľa § 33 ods. 5 zákona sme uchádzača H.D.K. spol. s r.o. Sládkovičova 643, 017 01 Považská
Bystrica písomne požiadali o doplnenie predložených dokladov v jeho ponuke.
Pre splnenie
podmienok účasti uvedených v § 26 ste predložili Výpis zo Zoznamu podnikateľov, podľa ktorého je
v ňom uchádzač zapísaný od 13.02.2015, pričom zmenou zákona pribudla od 29.04.2015 povinnosť
uchádzačov dokladovať v zmysle upraveného § 26 ods. 1 písm. c) aj to, že nie sú v reštrukturalizácii,
pričom po preverení údajov zapísaných v Zozname podnikateľov uchádzač túto skutočnosť na Úrade
pre verejné obstarávania nedopĺňal prostredníctvom oznámenia o zmene, t.j. uchádzač bol požiadaný
o doplnenie v tom, že preukáže, že nie je ako uchádzač v reštrukturalizácii, čo je možné preukázať
potvrdením zo súdu nie starším ako 3 mesiace, príp. vyhlásením v súlade s § 32 ods. 11 zákona.
Pre splnenie podmienky účasti týkajúcej sa ekonomického a finančného postavenia podľa § 27 ods.
1 písm. a) zákona v min. určenom štandarde predložil vyjadrenie banky, ku ktorému sme žiadali
doplniť v zmysle výzvy na predkladanie ponúk a súťažných podkladov aj čestné vyhlásenie, že v

iných bankách nemá záväzky podpísané osobou oprávnenou konať v jeho mene v záväzkových
vzťahoch.
Pre splnenie podmienky účasti týkajúcej a technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 ods. 1
písm. a) zákona v min. určenom štandarde predložil len vyhlásenie o realizácii dodávky tovaru, ku
ktorému sme žiada v súlade so zákonom a stanovenou podmienkou doložiť doplnené potvrdenia
o kvalite dodania tovaru, lehôt dodania a odberateľov, s tým, že ak odberateľom bol verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona dokladom je referencia; bola iná osoba ako verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak také
potvrdenie nemá k dispozícii, jeho vyhlásením o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich
dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané, príp. vyhlásením v súlade s § 32 ods.
11 zákona.
Uchádzač v stanovenej lehote a forme predložil:
- Čestné vyhlásenie v zmysle § 32 ods. 11 zákona, že spĺňa podmienky účasti podľa § 26 (osobné
postavenie)
- Doplnené čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá záväzky.
- Doplnené čestné vyhlásenie v zmysle § 32 ods. 11 zákona, že spĺňa podmienky účasti podľa § 28
ods. 1 písm. a) zákona.
Uchádzač splnil podmienky účasti ako aj ostatné požiadavky verejného obstarávateľa. Uchádzač bude
požiadaný o splnenie podmienok účasti postupom podľa § 44 ods. 1 zákona.
Zoznam vylúčených uchádzačov:
Anton Miškech, Považské Podhradie 409, 017 01 Považská Bystrica.
Splnenie podmienok účasti zo strany uchádzača, resp. záujemcu je bude skúmané počas celého
priebehu verejného obstarávania, t. j. až do uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy, resp. rámcovej
dohody, ktorá je výsledkom verejného obstarávania.
Dňa 07.09.2015 bola na ÚVO zaslaná informácia podľa § 136 ods. 9 písm. b) zákona, že bolo všetkým
záujemcom alebo uchádzačom, ktorých ponuka bola vylúčená, doručené oznámenie o ich vylúčení s
uvedením dátumu doručenia oznámenia o vylúčení poslednému vylúčenému uchádzačovi, záujemcovi
alebo účastníkovi.
Písomne predložené ponuky s označením časti „Kritériá“ sa otvárali dňa 17. septembra 2015
o 09:00 h na adrese verejného obstarávateľa za splnenia podmienky, že sa otvárali len ponuky,
ktorých uchádzači neboli vylúčení pri vyhodnotení časti ponúk označených ako „Ostatné“. Uchádzači
sa otvárania písomných ponúk s označením časti „Kritériá“ nezúčastnili v súlade s § 43 ods. 3 zákona,
nakoľko pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk podľa § 41 citovaného zákona neverejné,
údaje podľa § 41 ods. 3 komisia nezverejňuje a zápisnica podľa § 41 ods. 5 predmetného zákona sa
neodosiela.
V zmysle § 41 ods. 3 zákona sme písomne dňa 07.09.2015 všetkým uchádzačom oznámili, že
otváranie časti ponúk „Kritériá“ sa uskutoční dňa: 17.09.2015 o 09:00 h na adrese obstarávateľa.
Informácia týkajúca sa splnenia podmienky podľa § 41 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní v platnom znení – „Otváranie ponúk – časť Kritériá“ bola zverejnená v profile
verejného obstarávateľa dňa 07.09.2015 na http://www.uvo.gov.sk.

Pred otvorením obálok ponúk – časť „Kritériá“ v písomnej forme sa overila neporušenosť ponúk
a následne sa postupne otvorili ponuky s časťou „Kritériá“. Komisia zverejnila obchodné meno, sídlo
alebo miesto podnikania uchádzačov, ktorí neboli vylúčení pri vyhodnotení časti ponúk označených
ako „Ostatné“ a ich návrhy na plnenie kritéria „najnižšia cena“. Ostatné údaje neboli zverejnené.
Otvorené časti ponúk označené ako „Kritériá“ komisia označila rovnakým poradovým číslom ako
časť ponuky, označenú ako „Ostatné“ predloženú tým istým uchádzačom. Návrhy uchádzačov na
plnenie kritéria „najnižšia cena“ sú prílohou tejto zápisnice.
Po otvorení časti ponúk označených ako „Kritériá“ v písomnej podobe komisia vykonala všetky
úkony podľa tohto zákona spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky.
Po otvorení časti ponúk označených ako „Kritériá“ v písomnej podobe komisia vykonala všetky
úkony podľa tohto zákona spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky.
Uchádzači splnili podmienky účasti ako aj ostatné požiadavky verejného obstarávateľa na predmet
zákazky po otvorení časti ponúk označených ako „Kritériá“, žiadny uchádzač nebol z procesu
verejného obstarávania vylúčený.
Samostatné a celkové úvodné vyhodnotenie ponúk, ktoré neboli vylúčené je prílohou tejto
zápisnice, po ktorom sa uskutoční elektronická aukcia.
Po úvodnom vyhodnotení ponúk podľa kritéria „najnižšia cena“ sme dňa 17.09.2015 vyzvali
elektronickými prostriedkami uchádzačov, ktorí splnili určené podmienky a ktorých ponuky neboli
vylúčené, vloženie vstupných hodnôt podľa písomne predložených ponúk na predloženie nových cien
upravených smerom nadol (min. rozdiel ceny celkom: 500 EUR, max. rozdiel ceny: 1 000 EUR).
Uchádzačom bola zaslaná pozvánka na účasť v elektronickej aukcii na spolu s výzvou na účasť v
elektronickej aukcii.
Predmetom EA, boli návrhy uchádzačov na kritérium „Najnižšia cena“ – cena celkom s DPH za
predmet zákazky“.
Pravidlá pre priebeh elektronickej aukcie a ďalšie dôležité informácie bolo možné získať na
internetovej stránke www.evoservis.sk. Účelom elektronických aukcií bolo zostaviť poradie ponúk
automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutočnilo po úvodnom úplnom vyhodnotení ponuky.
Elektronická aukcia na predmet zákazky bola jednokolová – jednoetapová s pohyblivým koncom
etapy. Elektronická aukcia skončila predložením najlepšej ponuky – viď príloha – dokumentácia
z EA, aukciu bolo možné predlžovať (10 min. + 5 min.).
Samostatné a celkové vyhodnotenie po EA pred postupom podľa § 44 ods. 1 citovaného zákona je
prílohou tejto zápisnice.

Poradie uchádzačov po EA pred splnením podmienok účasti podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006
Z.z. v platnom znení:
Názov zákazky: Dodávka a montáž mobilného kotla vrátane uvedenia do prevádzky
číslo zákazky: 7532807891
Začiatok EA: 24.09.2015 o 09:00 h
Výsledné poradie:
1. H.D.K., spol. s r. o. (ID uchádzača: 860529511)
Sládkovičova 643, 017 01 Považská Bystrica
Ponuka: 416 360,40 Eur
2. SLOVMONT, družstvo, Ružomberok (ID uchádzača: 251957748)
Sv. Anny 1, 034 01 Ružomberok
Ponuka: 520 353,60 Eur
Uchádzačom bol dňa 24.09.2015 prostredníctvom komunikačného rozhrania v systéme
EVOSERVIS odoslaný výsledok elektronickej aukcie s tým, že uchádzači podľa výsledného poradia
boli vyzvaní na splnenie podmienok účasti spôsobom ich predloženia v súlade s § 44 ods. 1 zák. č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ak v prípade podľa § 32 ods. 11 nedošlo zo
strany týchto uchádzačov k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.
Vyzvaní uchádzači podľa vyššie uvedeného požadované doklady predložili v stanovenej lehote
a forme, t.j. splnili podmienky účasti určené verejným obstarávateľom. Keďže všetci uchádzači splnili
podmienky účasti ako aj ostatné požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, poradie
uchádzačov sa po postupe podľa § 41 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom
znení nemenilo a je teda nasledovné:
Poradie uchádzačov podľa jednotlivých častí predmetu zákazky po EA po splnení podmienok
účasti podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. v platnom znení:
Vyhodnotenie po EA po postupe podľa § 44 ods. 1 citovaného zákona je totožné s prílohou č. 3
tejto zápisnice.
Identifikácia úspešného uchádzača:
1. H.D.K., spol. s r. o. (ID uchádzača: 860529511)
Sládkovičova 643, 017 01 Považská Bystrica
Dôvod prijatia ponuky: prvé poradie v EA, najnižšia cena celkom s DPH za predmet zákazky
Dôvody neprijatia ostatných ponúk a poradie umiestnenia:
2. SLOVMONT, družstvo, Ružomberok (ID uchádzača: 251957748)
Sv. Anny 1, 034 01 Ružomberok
Dôvod neprijatia ponuky: Vyššia cena, celkom s DPH za predmet zákazky, druhé poradie.

Všetkým uchádzačom bude písomne oznámený výsledok predmetného verejného obstarávania
v súlade so zákonom.
V Kysuckom Lieskovci, dňa 12.10.2015
Komisia:
1. Ing. Janka Kasanická

- predseda komisie

_________________

2. Ing. Peter Albert

- člen komisie

_________________

3. Mgr. Pavol Lenhart

- člen komisie

_________________

4. p. Ľudmila Honková

- člen komisie bez práva
vyhodnocovať ponuky

_________________

_________________
Ing. Janka Kasanická
predsedníčka predstavenstva

Príloha:
1. Návrhy uchádzačov na plnenie kritéria „najnižšia cena“
2. Úvodné samostatné a celkové hodnotenie písomných ponúk
3. Úvodné samostatné a celkového hodnotenie ponúk po EA a po postupe podľa § 44 ods. 1 zák.
4. Dokumentácia z EA

