Obec Egreš – VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

2016

Kontaktná adresa: Obecný úrad Egreš, Egreš 78, 075 01 Trebišov 1

Dok. č.:

ZÁPIS Z VYHODNOTENIA SÚŤAŽE
organizovanou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení
1. Súťaž zverejnená ako:

Výzva na súťaž č.: 1/2016/StP_BDR

Miesto zverejneného oznámenia: * http://www.obec-egres.sk/index.php/dokumenty

2. Predmet zákazky:

Bezdrôtový rozhlas pre obec Egreš
– stavebná práca, výber zhotoviteľa stavebného diela.

3. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Sídlo organizácie:
IČO:/DIČ:
Štatutárny orgán:
Tel. kontakt:
E-mail:

Obec Egreš
Obecný úrad Egreš, Egreš 78, 075 01 Trebišov 1
00 331 520 //
Ing. Gabriela Timková, starostka obce
+421(0)56 67 99 261, mobil : 0915 310 216
obecegres@kid.sk

Kontaktná osoba pre VO: Ing. Milan Filip, gestor VO na základe plnej moci
Telefón:
+421/905 303 752
E-mail:
milan.filip@elauk.sk
Výzva na predkladanie ponúk bola zaslaná – oslovením troch záujemcov, ktorí sú známi ako
zhotovitelia stavebných prác v oblasti „audiovizuálnej techniky“, ktorí už realizovali podobné zákazky v
blízkom okolí obstarávateľa, sú na nich dobré referencie a boli oslovení poštovou komunikáciou.

4. Vyhodnotenie ponúk:
4.1 Zoznam oslovených potenciálnych dodávateľov – 12.10.2016:
a) Telegrafia, a.s., Lomená 7, 040 01 Košice, IČO: 17081386, e-mail: obchod@telegrafia.sk
b) EMPEMONT Slovakia, s.r.o., Bôrik 7/A, 811 02 Bratislava, IČO: 44618981, e-mail: dugasova@empemont.sk
c) JD ROZHLASY SK, s.r.o., Jašíkova 178, 023 54 Turzovka, IČO: 44528035, e-mail: info@jdrozhlasy.sk

4.2 Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku – do 21.10.2016:
a) Telegrafia, a.s., Lomená 7, 040 01 Košice, IČO: 17081386, e-mail: obchod@telegrafia.sk
b) EMPEMONT Slovakia, s.r.o., Bôrik 7/A, 811 02 Bratislava, IČO: 44618981, e-mail: dugasova@empemont.sk
c) JD ROZHLASY SK, s.r.o., Jašíkova 178, 023 54 Turzovka, IČO: 44528035, e-mail: info@jdrozhlasy.sk
d) MK hlas, s.r.o., Bernoláková 73/5, 083 01 Sabinov, IČO: 45352305, e-mail: mkhlas@mkhlas.sk

4.3 Výsledok vyhodnotenia ponúk: 21.10.2016 od 14:00 hod:

P. č.

Obchodné meno
uchádzača,

1.

S-PÚ

15,00

S-PÚ-E*

24,00

6.307,98
7.569,58

1.

S-PÚ

18,00

6.868,00
8.241,60

4.

Cena v (€)
bez /s DPH
6.820,00

e-mail: obchod@telegrafia.sk,

2.

MK hlas, s.r.o., Bernoláková 73/5, 083
01 Sabinov, IČO: 45352305,
e-mail: mkhlas@mkhlas.sk

3.

JD ROZHLASY SK, s.r.o., Jašíkova
178, 023 54 Turzovka, IČO: 44528035,

Výsledok
hodnotenia
poradie

Servisne
náklady
Eur/1 hod.

sídlo alebo miesto podnikania
Telegrafia, a.s., Lomená 7, 040 01
Košice, IČO: 17081386,

Kritéria:

Dokladová
časť
ponuky

e-mail: info@jdrozhlasy.sk
Obec Egreš: “BDR – Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu“ – výber dodávateľa

8.184,00

3.
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10,80

e-mail: dugasova@empemont.sk

6.778,00
8.133,60

2.

5. Spôsob hodnotenia:
Pre vyhodnotenie ponúk nebola menovaná komisia. Vyhodnotenie ponúk vykoná splnomocnená osoba
poverená realizáciou tohto verejného obstarávania.
Vyhodnotenie ponúk bolo na základe určených a zverejnených kritérií a to:
a) najlepšieho pomeru ceny a kvality
b) pomer efektívnosti nákladov k rozsahu ponúkaných výkonov

6. Úspešný uchádzač – dodávateľ stavebných prác:
Telegrafia, a.s., Lomená 7, 040 01 Košice, IČO: 17081386. Cena ponuky: 6.820,00 Eur bez DPH
a 8.184,00 Eur s DPH za komplexne dielo.

7. Zdôvodnenie výberu:
Úspešný uchádzač: Telegrafia, a.s., Lomená 7, 040 01 Košice, IČO: 17081386, bol vyhodnotený na
základe kritéria najlepšieho pomeru ceny a kvality, kde úspešný uchádzač predložil výhodnejšie
podmienky ponuky v porovnaní s konkurenciou a to najmä:
1. porovnateľná cena
2. lepšie výkonové parametre vysielacieho zariadenie oproti konkurencií (70 W: 20 a 30 W)
3. záruka 10 rokov na bezplatnú údržbu a servis
4. technické predpoklady pre rozšírenie funkčnosti vysielacieho zariadenia
5. priaznivé referencie z regiónu košického kraja
Zároveň uchádzač vo svojej ponuke splnil aj podmienky účasti a predložil požadované doklady
zverejnené vo výzve na účasť na predmet zákazky vyššie uvedenej súťaže.
Pre vyhlásenú súťaž sa požadovali nasledovné doklady:
a) výpis z obchodného registra resp. živnostenské oprávnenie
b) doklad o oprávnení vykonávať uvedený druh stavebných prác
c) referencie o podobných zákazkách realizovaných zodpovedným staviteľom

8. Spôsob vzniku záväzku:
Na základe výsledku súťaže bude s úspešným uchádzačom uzatvorená zmluva o dielo a následná
fakturácia za dielo na základe protokolárneho odovzdania diela. Zápis obsahuje ako prílohu všetky
ponuky uchádzačov. Informácia o vyhodnotení súťaže bola zaslaná všetkým uchádzačom poštovou
doručenkou zo dňa 25.10.2016.

9. Prílohy: - ponuky uchádzačov podľa zápisu.
10. Vyhlásenie:
Vyhlasujem, že pri vykonávaní tohto prieskumu trhu som postupoval transparentne, odborne, v súlade so
svojim najlepším presvedčením a nestranným spôsobom voči všetkým osloveným subjektom s dôrazom
na účelné, efektívne a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov.
Zápis o vyhodnotení súťaže vykonal:

____________________________
Ing. Milan Filip,
osoba poverená verejným obstarávaním
Obec Egreš: “BDR – Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu“ – výber dodávateľa
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Obec Egreš – VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Kontaktná adresa: Obecný úrad Egreš, Egreš 78, 075 01 Trebišov 1

2016
Dok. č.:

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
A VYHODNOTENIE PORADIA UCHÁDZAČOV
podľa § 53 ods. 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Sídlo organizácie:
IČO:/DIČ:
Štatutárny orgán:
Tel. kontakt:
E-mail:

Súťaž zverejnená ako:

Obec Egreš
Obecný úrad Egreš, Egreš 78, 075 01 Trebišov 1
00 331 520 //
Ing. Gabriela Timková, starostka obce
+421(0)56 67 99 261, mobil : 0915 310 216
obecegres@kid.sk
Výzva na súťaž č.: 1/2016/StP_BDR

Miesto zverejneného oznámenia: * http://www.obec-egres.sk/index.php/dokumenty

Predmet zákazky:

Bezdrôt ový rozhlas pre obec Egreš
– stavebná práca, výber zhotoviteľa stavebného diela.

Opis predmetu zákazky :

Metóda uplatneného VO:

Predmetom zákazky bola rekonštrukcia a modernizácia verejného rozhlasu
na báze bezdrôtového vysielania a prijímania vysielacieho signálu vrátane
transmisie v obci Egreš v súlade s projektovou dokumentáciou – Technickoekonomická štúdia pre bezdrôtový rozhlas pre obec Egreš, ktorá bola
poskytnutá záujemcom a uchádzačom na základe ich záujmu o účasť vo
vyhlásenej súťaži v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa na
predmet zákazky. Realizácia predmetu zákazky bude uskutočnená v súlade
s ponukou technického riešenia úspešného uchádzača oprávneného riešiť
a realizovať audiovizuálne zariadenia.
Zákazka s nízkou hodnotou realizovaná postupom podľa § 117 zákona
o verejnom obstarávaní – Stavebné práce.

Postup verejného obstarávania: Vypracovanie technicko-ekonomickej štúdie požadovaného riešenia
stavebných prác s technickou špecifikáciou funkčného návrhu, zverejnenie
výzvy na predkladanie ponúk na webovej stránke obce, oslovenie troch
záujemcov, poskytnutie súťažnej dokumentácie, obhliadka miesta vykonania
stavebných prác, doručenie ponúk uchádzačov.

Výsledok vyhodnotenia ponúk s poradím uchádzačov :
1.
2.
3.
4.

Telegrafia, a.s., Lomená 7, 040 01 Košice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CP.: 8.184,00 Eur s DPH
EMPEMONT Slovakia, s.r.o., Bôrik 7/A, 811 02 Bratislava . . . . . . . . . .CP.: 8.133,00 Eur s DPH
JD ROZHLASY SK, s.r.o., Jašíkova 178, 023 54 Turzovka . . . . . . . . . . CP.: 8.241,60 Eur s DPH
**MK hlas, s.r.o., Bernoláková 73/5, 083 01 Sabinov – predložený drôtový ekvivalent v cene
CP.: 7.569,58 Eur s DPH

5. Úspešná ponuka ekvivalentného riešenia ponúk uchádzačov: . . . . . . . . .8.184,00 Eur s DPH
Zmluva o dielo bude uzatvorená v súlade s §56 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
v nadväznosti na §5 a §6 ZVO v súlade s výkazom výmer a ekonomicky najvýhodnejšej ponuky v cene do
úrovne PHZ t.j. do 8.800,00,- Eur bez DPH.
V obci Egreš, dňa: 25.10.2016
Schválil:

____________________________
Ing. Gabriela Timková, starostka obce
vyhlasovateľ verejného obstarávania

Obec Egreš: “BDR – Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu“ – výber dodávateľa
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Obec Egreš – VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Kontaktná adresa: Obecný úrad Egreš, Egreš 78, 075 01 Trebišov 1

2016
Dok. č.:

Adr esát :
Telegrafia, a.s.
Lomená 7
040 01 Košice

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / linka

1/2016/VO_StP_BDR/2

Filip/0905303752

Egreš
25.10.2016

Vec: Informácia o výsledku vyhodnotenia súťaže
Týmto Vám oznamujeme, že Vaša ponuka na predmet zákazky:
“ Bezdrôtový rozhlas pre obec Egreš “ – stavebná práca, výber zhotoviteľa,
bola úspeš ná , umiestnila sa na 1. mieste v poradí akceptovateľných ponúk všetkých uchádzačov.
Úspešný uchádzač:
Telegrafia, a.s., Lomená 7, 040 01 Košice, IČO: 17081386,
Cena ponuky: 8.184,00 Eur za komplexne stavebné dielo s DPH
Predpokladaná doba dodávky: 30 kalendárnych dní.
Zdôvodnenie prijatia ponuky:
Výhodou prijatej ponuky je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka úspešného uchádzača v súlade
s nastavenými kritériami vyhlásenej súťaže vo vzťahu k ponukám iných (zúčastnených) uchádzačov.
Ďakujem Vám za účasť v súťaži a očakávam predloženie zmluvy na realizáciu stavebných prác v súlade
s Vašou ponukou.
Poučenie:
Vzhľadom k tomu, že Vaša cenová ponuka neprevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky. Zmluva o dielo bude
uzatvorené v súlade s §56 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na §5 a §6 v súlade s výkazom
výmer a Vašej ponuky. Pokiaľ ponuka z Vašej strany nebude akceptovateľnou, verejný obstarávateľ vyhlási
nové verejné obstarávanie.
Príloha: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
S pozdravom

_____________________________
Ing. Gabriela Timková, starostka obce
vyhlasovateľ verejného obstarávania

Obec Egreš: “BDR – Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu“ – výber dodávateľa
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Obec Egreš – VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Kontaktná adresa: Obecný úrad Egreš, Egreš 78, 075 01 Trebišov 1

2016
Dok. č.:

Adr esát :
EMPEMONT Slovakia, s.r.o.
Bôrik 7/A
811 02 Bratislava

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / linka

1/2016/VO_StP_BDR/3

Filip/0905303752

Egreš
25.10.2016

Vec: Informácia o vyhodnotení súťaže organizovanej prieskumom trhu
Týmto Vám oznamujeme, že Vaša ponuka na predmet zákazky:
“ Bezdrôtový rozhlas pre obec Egreš“ – stavebná práca, výber zhotoviteľa,
bola úspeš ná , umiestnila sa na 2. mieste v poradí akceptovateľných ponúk všetkých uchádzačov.
Úspešný uchádzač:
Telegrafia, a.s., Lomená 7, 040 01 Košice, IČO: 17081386,
Cena ponuky: 8.184,00 Eur za komplexne stavebné dielo s DPH
Predpokladaná doba dodávky: 30 kalendárnych dní.
Zdôvodnenie prijatia ponuky:
Výhodou prijatej ponuky je vyššie celkové hodnotenie pomeru ceny a kvality, než je Vami ponúkané
riešenie v zmysle uplatňovaných kritérií a technického riešenia ponúkanej špecifikácie komponentov
bezdrôtového rozhlasu pre vyhlasovateľa súťaže.
Ďakujem Vám za účasť v súťaži a dúfam, že tento neúspech Vás neodradí od ďalšej účasti nami
organizovaných súťaži.
Poučenie:
Vzhľadom k tomu, že cenová ponuka úspešného uchádzača neprevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky
vyhlasovateľa súťaže, zmluva o dielo bude uzatvorené v súlade s §56 zákona o verejnom obstarávaní
v nadväznosti na §5 a §6 v súlade s výkazom výmer a cenovou ponukou úspešného uchádzača.
Príloha: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
S pozdravom

_____________________________
Ing. Gabriela Timková, starostka obce
vyhlasovateľ verejného obstarávania

Obec Egreš: “BDR – Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu“ – výber dodávateľa
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Obec Egreš – VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Kontaktná adresa: Obecný úrad Egreš, Egreš 78, 075 01 Trebišov 1

2016
Dok. č.:

Adr esát :
JD ROZHLASY SK, s.r.o.
Jašíkova 178
023 54 Turzovka
Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / linka

1/2016/VO_StP_BDR/4

Filip/0905303752

Egreš
25.10.2016

Vec: Informácia o vyhodnotení súťaže organizovanej prieskumom trhu
Týmto Vám oznamujeme, že Vaša ponuka na predmet zákazky:
“ Bezdrôtový rozhlas pre obec Egreš“ – stavebná práca, výber zhotoviteľa,
bola úspeš ná , umiestnila sa na 3. mieste v poradí akceptovateľných ponúk všetkých uchádzačov.
Úspešný uchádzač:
Telegrafia, a.s., Lomená 7, 040 01 Košice, IČO: 17081386,
Cena ponuky: 8.184,00 Eur za komplexne stavebné dielo s DPH
Predpokladaná doba dodávky: 30 kalendárnych dní.
Zdôvodnenie prijatia ponuky:
Výhodou prijatej ponuky je vyššie celkové hodnotenie pomeru ceny a kvality, než je Vami ponúkané
riešenie v zmysle uplatňovaných kritérií a technického riešenia ponúkanej špecifikácie komponentov
bezdrôtového rozhlasu pre vyhlasovateľa súťaže.
Ďakujem Vám za účasť v súťaži a dúfam, že tento neúspech Vás neodradí od ďalšej účasti nami
organizovaných súťaži.
Poučenie:
Vzhľadom k tomu, že cenová ponuka úspešného uchádzača neprevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky
vyhlasovateľa súťaže, zmluva o dielo bude uzatvorené v súlade s §56 zákona o verejnom obstarávaní
v nadväznosti na §5 a §6 v súlade s výkazom výmer a cenovou ponukou úspešného uchádzača.
Príloha: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
S pozdravom

_____________________________
Ing. Gabriela Timková, starostka obce
vyhlasovateľ verejného obstarávania

Obec Egreš: “BDR – Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu“ – výber dodávateľa
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Obec Egreš – VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Kontaktná adresa: Obecný úrad Egreš, Egreš 78, 075 01 Trebišov 1

2016
Dok. č.:

Adr esát :
MK hlas, s.r.o.
Bernoláková 73/5
083 01 Sabinov

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / linka

1/2016/VO_StP_BDR/5

Filip/0905303752

Egreš
25.10.2016

Vec: Informácia o vyhodnotení súťaže organizovanej prieskumom trhu
Týmto Vám oznamujeme, že Vaša ponuka na predmet zákazky:
“ Bezdrôtový rozhlas pre obec Egreš“ – stavebná práca, výber zhotoviteľa,
bola úspeš ná , umiestnila sa na 4. mieste v poradí akceptovateľných ponúk všetkých uchádzačov.
Úspešný uchádzač:
Telegrafia, a.s., Lomená 7, 040 01 Košice, IČO: 17081386,
Cena ponuky: 8.184,00 Eur za komplexne stavebné dielo s DPH
Predpokladaná doba dodávky: 30 kalendárnych dní.
Zdôvodnenie prijatia ponuky:
Výhodou prijatej ponuky je vyššie celkové hodnotenie pomeru ceny a kvality, než je Vami ponúkané
riešenie v zmysle uplatňovaných kritérií a technického riešenia ponúkanej špecifikácie komponentov
bezdrôtového rozhlasu pre vyhlasovateľa súťaže.
Ďakujem Vám za účasť v súťaži a dúfam, že tento neúspech Vás neodradí od ďalšej účasti nami
organizovaných súťaži.
Poučenie:
Vzhľadom k tomu, že cenová ponuka úspešného uchádzača neprevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky
vyhlasovateľa súťaže, zmluva o dielo bude uzatvorené v súlade s §56 zákona o verejnom obstarávaní
v nadväznosti na §5 a §6 v súlade s výkazom výmer a cenovou ponukou úspešného uchádzača.
Príloha: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
S pozdravom

_____________________________
Ing. Gabriela Timková, starostka obce
vyhlasovateľ verejného obstarávania

Obec Egreš: “BDR – Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu“ – výber dodávateľa
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