Záznam z vyhodnotenia ponúk po ukončení elektronickej aukcie
1.

Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa: Obec Lenartovce
Sídlo: Lenartovce 97, 98044, Slovenská republika
IČO:00318892
DIČ:2021103018
Zastúpený: Ján Rákoši, starosta obce

2. Predmet zákazky: „Rekonštrukcia chodníkov v obci Lenartovce“
3. Druh zákazky (tovary/služby /stavebné práce) stavebné práce
4. Kód CPV:
45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov
45213316-1 Inštalačné práce na chodníkoch
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 60 339,59 EUR bez DPH
6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+: nevzťahuje sa
7. Operačný program: OPLZ-PO6-SC611-2021-2 (Výzva na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry
(Názov projektu: „Rekonštrukcia chodníkov v obci Lenartovce“)
8. Spôsob vyhodnotenia ponúk: bez komisie, doručené ponuky boli posúdené podľa § 40 a § 53 zákona, kritérium na
vyhodnotenia ponúk bolo vykonané cez elektronickú aukciu v systéme JOSEPHINE.
9. Zoznam oslovených dodávateľov:

Názov
osloveného
dodávateľa

Dátum
oslovenia

Spôsob
oslovenia

Oprávnenie
dodávať
predmet
zákazky
(áno/nie)

Spôsob
overenia
oprávnenosti
dodávať
predmet
zákazky1

Zákaz účasti
vo verejnom
obstarávaní
(áno/nie)

Spôsob
overenia
zákazu účasti
vo verejnom
obstarávaní

Prijatá
ponuka:
áno/nie

Nevzťahuje sa, zákazka bola zverejnená v systéme JOSEPHINE vo verejnom profile, na webovom sídle obce a tiež
zaslaná na CKO
10. Zoznam prijatých ponúk (zoradené podľa abecedného poradia)
E.L.A INVEST s.r.o., Mierová 11/23 982 01 Tornaľa, IČO: 51053772 (ponuka prijatá 27.06.2022 o 12:09:17 hod.)
GEMERSTAV s.r.o., Cintorínska 712 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 44507356 (ponuka prijatá 27.06.2022 o 14:42:16
hod.)
VINOGOLD s.r.o., Padarovce 2, 980 23 Padarovce, IČO: 36058581 (v JOSEPHINE evidovaný ako Goldrein, s.r.o.) –
(ponuka prijatá 27.06.2022 o 27.06.2022 o 08:31:40 hod.)
11. Posúdenie a vyhodnotenie ponúk:
Uchádzač E.L.A INVEST, s.r.o., Mierová 11/23 982 01 Tornaľa, IČO: 51053772
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona –
Overenie v ORSR
oprávnenie podnikať v oblasti opisu
predmetu zákazky
§ 32 ods. 1 písm. f) zákona – nemá
Overenie cez stránku UVO
zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní
Čestné vyhlásenie
Predložil
Vyplnený výkaz výmer (VV)
Predložil
Návrh na plnenie kritérií
Predložil

Splnil

Splnil
Splnil
Splnil
Splnil

Referencia

Referencia je na zákazku podobnú
Na základe vyjadrenia starostky –
aktuálnemu predmetu zákazky,
referencia splnená
avšak v referencii chýba
zhodnotenie prác
(uspokojivé/neuspokojivé) –
oslovená starostka obce
s doplnením referencie
Záver: uchádzač splnil všetky podmienky a kritériá a môže postúpiť do elektronickej aukcie
Uchádzač GEMERSTAV, s.r.o., Cintorínska 712 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 44507356
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona –
oprávnenie podnikať v oblasti opisu
predmetu zákazky
§ 32 ods. 1 písm. f) zákona – nemá
zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní
Čestné vyhlásenie
Vyplnený výkaz výmer (VV)

Overenie v ORSR
Splnil
Overenie cez stránku UVO –
printscreen zo dňa 28.06.2022

Splnil

Predložil
Splnil
Predložil, avšak po kontrole boli
Splnil
v ňom nezrovnalosti v textoch
jednotlivých položiek, uchádzačovi
boli zaslané dve žiadosti
o vysvetlenie, na ktoré odpovedal
Návrh na plnenie kritérií
Predložil
Splnil
Referencia
Referencia je na zákazku podobnú
Splnil, referencia bola doplnená
aktuálnemu predmetu zákazky,
avšak chýba samotná referencia
potvrdená starostom, uchádzačovi
bola zaslaná žiadosť o vysvetlenie
Záver: uchádzač splnil všetky podmienky a kritériá a môže postúpiť do elektronickej aukcie
Uchádzač VINOGOLD s.r.o., Padarovce 2, 980 23 Padarovce, IČO: 36058581
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona –
oprávnenie podnikať v oblasti opisu
predmetu zákazky
§ 32 ods. 1 písm. f) zákona – nemá
zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní
Čestné vyhlásenie
Vyplnený výkaz výmer (VV)

Overenie v ORSR
Splnil
Overenie cez stránku UVO
Splnil
Predložil
Predložil

Splnil
Splnil

Návrh na plnenie kritérií
Referencie

Predložil
Splnil
Ani jedna referencia, ktorú uchádzač Nesplnil – uchádzač neodpovedal
predložil v zozname referencií, nie je na žiadosť o vysvetlenie v určenej
na oblasť rovnakú alebo podobnú
lehote.
ako je predmet aktuálnej zákazky.
Uchádzačovi bola zaslaná žiadosť
o vysvetlenie.
Záver: uchádzač neodpovedal v určenej lehote a preto bol z hodnotenia vylúčený.
12. Elektronická aukcia: 12.08.2022 o 09:30 hod. Do aukčného kola postúpili uchádzači E.L.A INVEST, s.r.o.
a GEMERSTAV, s.r.o.

13. Výsledok elektronickej aukcie: víťaznou ponukou sa stala ponuka uchádzača GEMERSTAV, s.r.o., Cintorínska 712
979 01 Rimavská Sobota, IČO: 44507356 s ponúknutou celkovou cenou na predmet zákazky vo výške 71 760,23
EUR s DPH.
14. Záverečné poradie:
GEMERSTAV, s.r.o., Cintorínska 712 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 4450735 – ponúknutá cena 71 760,23 EUR
s DPH – ponuka je víťazná
E.L.A INVEST, s.r.o., Mierová 11/23 982 01 Tornaľa, IČO: 51053772 – ponúknutá cena 71 875,05 EUR s DPH –
ponuka je neúspešná.

Záznam z vyhodnotenia ponúk vykonal: Alena Macková, poverená realizáciou verejného obstarávania
V Bojniciach, dňa 16.08.2022

