Príloha č. 3: Vzor zápisnice z vyhodnotenia ponúk
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
1.

Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:

HYZA, a.s.

2.

Sídlo verejného obstarávateľa/prijímateľa:

Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany

3.

Predmet/názov zákazky:

Umývačka prepraviek - HYZA

4.

Druh postupu1:

Zákazka zadávaná osobou, ktorej verejný obstarávateľ

poskytne 50% a menej finančných prostriedkov
5.

Označenie v Úradnom vestníku EÚ:

---

6.

Označenie vo Vestníku VO vedeného ÚVO:

---

7.

Dátum vyhodnotenia:

04.10.2021

8.

Miesto vyhodnotenia:

Považská Bystrica

9.

Prítomní členovia komisie2:

-----

10. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku:
1. Fimex spol. s.r.o., Petrohradská 1577/1, 10 100 Praha 10-Vršovice, IČO: 61503657
2. PSG PLUS s.r.o., Strážska Cesta 3872, 960 01 Zvolen, IČO: 46 377 751
11. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 10.09.2021:

Uchádzač/
Záujemca

Podmienka účasti

Fimex spol. s.r.o.,

Osobné postavenie

PSG PLUS s.r.o.,

Osobné postavenie

Znenie
podmienky
účasti

- oprávnenie
dodať predmet
zákazky
- nemá uložený
zákaz účasti vo
VO
- oprávnenie
dodať predmet
zákazky
- nemá uložený
zákaz účasti vo
VO

Predložené
doklady
preukazujúce
splnenie
podmienky,
doklady môžu
byť nahradené
ČV o splnení
podmienok
účasti

Záver posúdenia
(napr.
splnil/nesplnil/na
vysvetlenie,
doplnenie)

- výpis z ORCZ
- výpis z registra
so zákazom

splnil

- výpis z ORSR
- výpis z registra
so zákazom

splnil

Uvedie sa napr. podlimitná zákazka podľa § 112 ZVO, nadlimitná zákazka - verejná súťaž, nadlimitná zákazka
- užšia súťaž a pod.
2
Uvedú sa mená, alebo odkaz na prezenčnú listinu, ktorá bude prílohou zápisnice, plus informácia či má alebo
nemá člen komisie právo vyhodnocovať.
1

12. Žiadosť o vysvetlenie zo dňa: 28.09.2021
Obchodné meno
/ názov
uchádzača, sídlo
/ miesto
podnikania
uchádzača

Žiadosť o doplnenie
resp. vysvetlenie
z dôvodu hodnotenia
kritérií ponúk
Áno/nie

Fimex spol. s.r.o.,
Petrohradská 1577/1,
10 100 Praha 10Vršovice, IČO:
61503657

áno

PSG PLUS s.r.o.,
Strážska Cesta 3872,
960 01 Zvolen, IČO:
46 377 751

áno

Odôvodnenie

- uchádzač vyzvaný o doplnenie a vysvetlenie položky, ktorá
nie je jasná či spĺňa min. požiadavku opisu predmetu zákazky
a tiež vysvetlenie či je spoločnosť platcom DPH v SR.

- uchádzač vyzvaný o doplnenie a vysvetlenie položiek ktoré
nespĺňajú min. požiadavky v Opise predmetu zákazky.

13. Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením
dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; ak je známy:

Obchodné meno /
názov uchádzača, sídlo
/ miesto podnikania
uchádzača
Fimex spol. s.r.o.,
Petrohradská 1577/1,
10 100 Praha 10Vršovice, IČO:
61503657
PSG PLUS s.r.o.,
Strážska Cesta 3872,
960 01 Zvolen, IČO:
46 377 751

Poradie
uchádzačov

Návrh kritéria na
vyhodnotenie ponúk
predložené uchádzačom:
Najnižšia suma v € bez DPH

Žiadosť
o doplnenie
Áno/nie

Odôvodnenie

1.

399 000,00 €

áno

Splnil

vylúčený

399 628,00 €

áno

Nesplnil

14. Identifikácia úspešného uchádzača:
Fimex spol. s.r.o., Petrohradská 1577/1, 10 100 Praha 10-Vršovice, IČO: 61503657
15. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:
PSG PLUS s.r.o., Strážska Cesta 3872, 960 01 Zvolen, IČO: 46 377 751
Odôvodnenie:
Spoločnosť nepreukázala splnenie minimálnych požiadaviek obstarávateľa, ktoré sú zahrnuté
16. Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
- žiadna
17. Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu, alebo podpísal zápisnicu s výhradou:
- irelevantné
18. Záver vyhodnotenia ponúk:

S úspešným uchádzačom bude podpísaná kúpna zmluva
Miesto a dátum vypracovania zápisnice:

04.10. 2021, Považská Bystrica

................................................................
Mgr. Peter Potecký - splnomocnenec

Upozornenie: V zápisnici je potrebné uviesť všetky situácie, ktorými sa prijímateľ zaoberal a vysvetliť, ako sa
s nimi vysporiadal, napr. uviesť zdôvodnenie, prečo požiadal o vysvetlenie, v prípade neakceptovania niektorého
z dokumentov uviesť, prečo nepožiadal záujemcu / uchádzača o vysvetlenie a pod.

