Podlimitná zákazka (služby): Zabezpečenie propagácie a publicity veľkého projektu s názvom Zásobovanie vodou a
kanalizácia oravského regiónu, etapa 2
ZÁPISNICA
z vyhodnotenia súťažných ponúk, konaného dňa 13.12.2013 v miestnosti č. 301 administratívnej budovy
OVS, a. s., ul. Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
Prítomní:
- 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:

Za obstarávateľa OVS, a.s., Dolný Kubín:

Vyhodnotenie ponúk:
a) Zoznam doručených ponúk v poradí, v akom boli obstarávateľovi doručené:
Názov a sídlo uchádzača:
Návrh na plnenie kritérií (€ bez DPH):
1) Mgr. Vladimír Vajs
Reklamná agentúra WM, Štefánikova 11, 066 01 Humenné

21990,00

2) Margita Vajsová POLYGRAFIA
Záhradná 35, 066 01 Humenné

20990,00

3) EIP Services, s.r.o.
Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina

220000,00

4) Mgr. Milan Kosec PANORÁMA
Platanová 2/52, 010 01 Žilina

31700,00

5) TV Oravia, s.r.o.
Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo

24759,00

6) VS Investment, a.s.
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina

28846,00

b) Zoznam vylúčených ponúk:
1. Ponuka č.2, uchádzač: Margita Vajsová POLYGRAFIA, Záhradná 35, 066 01 Humenné
Zdôvodnenie vylúčenia ponuky:
Listom č.3291/GIS/2013-5 zo dňa 12.11.2013 obstarávateľ v súlade s §42 ods.(3) a (4) zákona požiadali o vysvetlenie
neobvykle nízkej ponuky. Vysvetlenie obstarávateľ od uchádzača v stanovenej lehote neobdržal. Uchádzačovi bude
vylúčenie jeho ponuky písomne oznámené s uvedením dôvodu vylúčenia a poučením, že proti tomuto vylúčeniu je
možné v súlade s ustanovením §136 ods.(2) písm. e) zákona podať námietku v listinnej podobe doručením Úradu pre
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verejné obstarávanie a obstarávateľovi najneskôr do desiatich dní od doručenia oznámenia o vylúčení ponuky
v súlade s ustanovením §136 ods.(5) písm. d).
c) Poradie úspešnosti hodnotených ponúk:
Názov a sídlo uchádzača:
1.
2.
3.
4.
5.

Návrh na plnenie kritérií (€ bez DPH):

Mgr. Vladimír Vajs Reklamná agentúra WM, Záhradná 35, 066 01 Humenné
TV Oravia, s.r.o., Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo
VS Investment, a.s., Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Mgr. Milan Kosec PANORÁMA, Platanová 2/52, 010 01 Žilina
EIP Services, s.r.o., Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina

21990,00
24759,00
28846,00
31700,00
220000,00

Identifikácia úspešného uchádzača:
Mgr. Vladimír Vajs Reklamná agentúra WM, Záhradná 35, 066 01 Humenné
(návrh na plnenie kritérií: 21990,00 € bez DPH)
Zdôvodnenie výberu úspešného uchádzača a poradia výhodnosti ponúk:
Vybraný uchádzač predložil ponuku s najnižšou cenou, pričom cena bola jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk
v zmysle Oznámenia/VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) č. 15933 – WYS zverejneného vo
Vestníku č. 188/2013 zo dňa 26.09.2013 a Súťažných podkladov zo dňa 24.09.2013. Vybraný uchádzač zároveň splnil
podmienky účasti, predložil komletnú ponuku a na žiadosť obstarávateľa vysvetlil neobvykle nízku ponuku.
Záver:
Všetci uchádzači, ktorých ponuky boli hodnotené budú písomne oboznámení s výsledkom vyhodnotenia ponúk a to
nasledovne:
- úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie o prijatí jeho ponuky, zároveň bude vyzvaný k podpisu Zmluvy
o dielo a taktiež v zmysle ustanovenia § 44 ods.(1) bude požiadaný o predloženie dokladov preukazujúcich
splnenie podmienok účasti;
- uchádzačom, ktorí sa umiestnili na 2. a 3. mieste v poradí úspešnosti ponúk bude zaslané oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk a zároveň budú v zmysle ustanovenia § 44 ods.(1) požiadaní o predloženie dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti;
- uchádzačom, ktorí sa umiestnili na 4. a 5. mieste v poradí úspešnosti ponúk bude zaslané oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk;
- uchádzači, ktorí sa umiestnili na 2. – 5. budú taktiež písomne poučení, že proti vyhodnoteniu ponúk je možné
v súlade s ustanovením §136 ods.(2) písm. f) zákona podať námietku v listinnej podobe doručením Úradu pre
verejné obstarávanie a obstarávateľovi najneskôr do desiatich dní od doručenia tohto oznámenia v súlade s
ustanovením §136 ods.(5) písm. e).

V Dolnom Kubíne dňa 13.12.2013
Prítomní:

Meno:

Juraj Ballo

Ing. Marcel Bakoš

Podpis:

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

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