Podlimitná zákazka (služby): Zabezpečenie propagácie a publicity veľkého projektu s názvom Zásobovanie vodou a
kanalizácia oravského regiónu, etapa 2
ZÁPISNICA
z kontroly súťažných ponúk, konanej v dňoch 7.-8.11.2013 v miestnosti č. 301 administratívnej budovy
OVS, a. s., ul. Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
Prítomní:
Za obstarávateľa OVS, a.s., Dolný Kubín:

- Juraj Ballo
- Ing. Marcel Bakoš
Komisia na kontrolu a vyhodnotenie ponúk nebola obstarávateľom/osobou podľa §7 (ďalej len „obstarávateľ“)
menovaná v súlade s ustanovením §100 ods.(1) písm.g) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Prítomní skontrolovali doručené ponuky na zákazku (služby):
Zabezpečenie propagácie a publicity veľkého projektu s názvom Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu,
etapa 2. a konštatujú nasledovné:

a) Zoznam doručených ponúk (názov a sídlo uchádzača):
1) Mgr. Vladimír Vajs, Reklamná agentúra WM, Záhradná 35, 066 01 Humenné
2) Margita Vajsová POLYGRAFIA, Záhradná 35, 066 01 Humenné
3) EIP Services, s.r.o., Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina
4) Mgr. Milan Kosec PANORÁMA, Platanová 2/52, 010 01 Žilina
5) TV Oravia, s.r.o., Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo
6) VS Investment, a.s., Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina

- označný ako ponuka č.1
- označný ako ponuka č.2
- označný ako ponuka č.3
- označný ako ponuka č.4
- označný ako ponuka č.5
- označný ako ponuka č.6

b) Kontrola obsahu ponúk:
Ponuky v zmysle výzvy na predkladanie ponúk a bodu 3.3. Obsah ponuky súťažných podkladov musia obsahovať:
uchádzačom vyplnená a potvrdená „Príloha č. 3 – špecifikácia ceny“ podľa bodu 3.4 a stanovenú podľa časti
"10. Spôsob určenia ceny",
uchádzačom vyplnená a potvrdená “Príloha č. 1 – Návrh plnenia kritérií“ určených obstarávateľom na
hodnotenie ponúk podľa časti „12. Plnenie kritérií“,
doklady a dokumenty podľa bodu „3.5. Podmienky účasti uchádzačov“,
uchádzačom vyplnená a potvrdená „Príloha č. 2 – Vyhlásenie uchádzača“, že súhlasí s podmienkami určenými
obstarávateľom, ktoré budú podpísané uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
uchádzačom podpísané povinné ustanovenia Zmluvy o dielo (časť Obchodné podmienky dodania predmetu
obstarávania). Uchádzač predloží podpísané povinné ustanovenia Zmluvy o dielo tak, ako mu boli poskytnuté v
týchto súťažných podkladoch a v elektronickej forme na CD – t.j. nevypĺňa ceny v texte v bode 4.1.1.ani v
tabuľke v bode 6.1.5..
Vyhlásenie uchádzača, že ním poskytnuté služby dodá obstarávateľovi v plnom rozsahu. a požadovanej kvalite
v súlade s časťou 7. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podmienok.
Vyhodnotenie splnennia podmienok účasti v zmysle výzvy na predkladanie ponúk a súťažných podkladov:
§26 ods.(1):
§27 ods.(1):
§28 ods.(1):
Ponuka č. 1
Ponuka č.2
Ponuka č.3
Ponuka č.4
Ponuka č.5
Ponuka č.6

áno (ČV)
áno (ČV)
áno (ZP)
áno (ČV)
áno (ČV)
áno (ČV)

áno (ČV)
áno (ČV)
áno
áno (ČV)
áno (ČV)
áno (ČV)
1

áno (ČV)
áno (ČV)
áno
áno (ČV)
áno (ČV)
áno (ČV)

(ČV – čestné vyhlásenie; ZP – potvrdenie o zápise do zoznamu podnikateľov)
Kontrola ďalšieho obsauh ponuky v zmysle súťažných podkladov:
príloha č.3:
príloha č.1:
príloha č.2:
potvrdená ZoD:

vyhlásenie uchádzača:

Ponuka č. 1
Ponuka č.2
Ponuka č.3
Ponuka č.4
Ponuka č.5
Ponuka č.6

áno
áno
áno
nie
áno
áno

-

áno
áno
áno
áno
áno
áno

áno
áno
áno
áno
áno
áno

áno
áno
áno
áno
áno
áno

áno
áno
áno
áno
áno
áno

pozn.: Ponuky boli prítomními kontrolované v súlade s obsahom výzvy na predkladanie ponúk (podlimitné
zákazky) č. 15933 – WYS zverejnenej vo Vestníku č. 188/2013 zo dňa 26.09.2013 a v súlade s obsahom súťažných
podkladov zo dňa 24.09.2013.

Prítomní po kontrole obsahu doručených ponúk konštatujú nasledovné:
1. Všetky doručené ponuky spĺňajú podmienky účasti v zmysle §26, §27 a §28 zákona a sú v súlade s výzvou na
predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi.
2. Uchádzač č. 4 (Mgr. Milan Kosec PANORÁMA, Platanová 2/52, 010 01 Žilina) bude vyznaný k doplneniu ponuky
o vyhlásenie uchádzača v zmysle bodu 3.3. Obsah ponuky súťažných podkladov.
3. Uchádzači č. 1., 2. a 5. (Mgr. Vladimír Vajs, Reklamná agentúra WM, Záhradná 35, 066 01 Humenné; Margita
Vajsová POLYGRAFIA, Záhradná 35, 066 01 Humenné; TV Oravia, s.r.o., Miestneho priemyslu 1028, 029 01
Námestovo) budú v súlade s §42 ods.(3) a (4) zákona vyzvaní k vysvetleniu neobvykle nízkej ponuky.

V Dolnom Kubíne v dňoch 7.-8.11.2013
Prítomní:

Meno:

Juraj Ballo

Ing. Marcel Bakoš

Podpis:

.............................

.............................
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