Z ÁP I S N I C A
z vyhodnotenia cenových ponúk uchádzačov
predložených v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

Zákazka podľa § 117 zákona
,,Kamerový systém obce Lazisko “– dodanie kamerového systému na verejných
priestranstvách v rámci obce Lazisko “.
Uplynutie lehoty na predkladanie ponuky
18.02.2020 do 12,00 hod.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov : Obec Lazisko
Sídlo : Lazisko 140, 032 11 Svätý Kríž
IČO : 00315354
DIČ : 2020581442
Telefón: 044/5592621, 0904 164 422
e-mail: lazisko@lazisko.sk
Kontaktná osoba Bc. František Púčik
Zloženie komisie obstarávateľa za účelom vyhodnotenia cenových ponúk
Ing. Martin Droppa – zástupca starostu
Mgr. Jana Glajzová – ekonómka
Štefan Tomčík – poslanec
Výzva na predkladanie cenovej ponuky zo dňa 12.02.2020, bola zaslaná trom subjektom
podnikajúcim v oblasti predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ pre účely zadania zákazky podľa § 117 zákona , za účelom
získania najvýhodnejšieho dodávateľa ( ďalej len ,, uchádzač“). Oslovil s výzvou uchádzačov,
ktorí súčasne obdržali podklady s podrobnými požiadavkami na dodanie predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ výzvu na predkladanie ponúk zaslal uchádzačom e-mailovou poštou .
Na základe výzvy na predloženie ponuky predložili v lehote určenej obstarávateľom
ponuky nasledovní uchádzači.

Por.číslo
1.
2.
3.

Obchodné meno a adresa
e-mail
HDtech, s.r.o., M.Pišuta 979/4, 031 01 sekretariat@hdtech.sk
Liptovský Mikuláš
MK alarma, s.r.o. , Garbiarska 905, 032 11 info@mkalarm.sk
Svätý Kríž
Secutech, s.r.o. , Priebežná 486/5, 031 01 secutech@secutech.sk
Liptovský Mikuláš

Všetci traja uchádzači splnili podmienky účasti určené verejným obstarávateľom vo
Výzve na predloženie ponúk a boli zaradení do vyhodnotenia ponúk. Komisia pristúpila
k vyhodnocovaniu cenových ponúk dňa 18.02.2020 o 14:00 hod. v sídle verejného
obstarávateľa.
Kritéria hodnotenia ponúk
Najnižšia cena celkom v EUR s DPH
1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie celého predmetu
zákazky v EUR
2. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa
posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za
dodanie predmetu zákazky
3. Poradie uchádzačov sa určilo porovnaním výšky navrhovaných ponukových cien za
dodanie predmetu zákazky podľa bodu 2 vyjadrených v EUR s DPH, uvedených
v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za
dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.
Poradie uchádzačov po vyhodnotení :
Por.číslo

Obchodné meno / sídlo miesto
podnikania

1.

HDtech s.r.o., M.Pišuta 979/4, 031 01
Liptovský Mikuláš
MK alarm, s.r.o. , Garbiarska 905, 032
11 Svätý Kríž
Secutech, s.r.o. ,Preibežná 486/5, 031 01
Liptovský Mikuláš

2.
3.

Termín predloženia ponuky
18.02.2020 osobne
zapísané pod č.j.2020/000061
18.02.2020 osobne
zapísané pod č.j.2020/000062
18.02.2020 osobne
zapísané pod č.j.2020/000060

V súlade so stanoveným kritériom na vyhodnotenie ponúk sa úspešným uchádzačom
stal uchádzač:
HDtech, s.r.o., M.Pišuta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Vyhodnotenie cenových ponúk vykonali:
Ing. Martin Droppa

v.r

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

Mgr. Jana Glajzová v.r

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

Štefan Tomčík

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

v.r

