Zápis o vykonaní prieskumu trhu
podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní
zverejnením Výzvy na predkladanie ponúk prostredníctvom internetu
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predmet zákazky:

„Mobilné zariadenie pre spiroergometriu“

Predpokladaná hodnota zákazky:

28.875,67 EUR bez DPH

Slovník spoločného obstarávania (CPV):

38540000-2 - Testovacie a meracie stroje a
prístroje
79632000-3 - Školenia a výcvik personálu

Kategória služby:

Dodanie tovarov

Spôsob vykonania prieskumu trhu :

Zverejnením Výzvy na predkladanie ponúk
na webovej stránke www.dotacieservis.sk /
http://www.szts.sk/sk/ a oslovením štyroch
potencionálnych uchádzačov.

Výzva zaslaná zverejnením na internete – zaslaním e-mailu
a) Zoznam oslovených potencionálnych uchádzačov:
Por.
č.

1.

2.

3.

Uchádzač
(obchodné meno, adresa
jeho sídla)
JAEGER
Sabinovská 5
821 02 Bratislava
Medihum - zdravotnícke
potreby, pomôcky a
lekárske prístroje,
Bratislava
Bosákova 7, Petržalka
851 04 Bratislava
COMPEK MEDICAL
SERVICES, s. r. o.
Strážna 11 831 01
Bratislava

Dátum oslovenia

Kontaktný e-mail

02.12.2020 / e-mail

Martina Paliesková
jaeger@spirometria.sk

02.12.2020 / e-mail

medihum@medihum.sk

02.12.2020 / e-mail

eduard.csiba@compek.sk

b) Zoznam uchádzačov, ktorí predložili cenové ponuky:
Por.
č.

1.

Uchádzač
(obchodné meno, adresa
jeho sídla)

Dátum,
čas
a spôsob
predlože
nia
ponuky

Cena v €
bez DPH

s DPH

COMPEK MEDICAL
SERVICES, s. r. o.
Strážna 11 831 01
Bratislava

st 9. 12.
2020
17:53 emailom

25 337,00

30 404,40

Kontaktná osoba/

Eduard Csiba
eduard.csiba@compek.sk

c) Zoznam uchádzačov, ktorí nedoručili ponuku v lehote na predkladanie ponúk
alebo ju doručili v rozpore s výzvou na predkladanie ponúk:
Por. č.

Uchádzač (obchodné meno, adresa jeho sídla)

Dôvod

-

Vyhodnotenie prieskumu na základe určených kritérií:
Kritéria: Jedným kritériom je najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky. Verejný
obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným uchádzačom
oznámi, že neboli úspešní.
Poradie uchádzačov:
Por Uchádzač
.č. (obchodné meno,
adresa jeho sídla)

1.

COMPEK
MEDICAL
SERVICES, s. r. o.
Strážna 11 831 01
Bratislava

Cena v €

Kontaktná osoba/

PORADIE

tel.č./
bez DPH

s DPH

25 337,00

30 404,40

poznámky

Ing.Jana Kopčeková
kopcekova@gastrodesign
.sk

I.

Po preskúmaní predloženej ponuky uchádzača COMPEK MEDICAL SERVICES, s. r. o. boli
zistené nezrovnalosti, na ktorých odstránenie bol uchádzač dňa 11.12.2020 vyzvaný formou
žiadosti o vysvetlenie. Uchádzač COMPEK MEDICAL SERVICES, s. r. o. dňa 14.12.2020

odpovedal na výzvu o vysvetlenie súťažnej ponuky a odstránil všetky nedostatky a zaistenia
verejného obstarávateľa.
Kontrola zoznamu dokladov požadovaných vo výzve na prekladanie ponúk uchádzača na
prvom mieste v poradí:
Uchádzač na 1. mieste podľa poradia
uchádzačov
PČ Zoznam dokladov

1.

Identifikačné údaje uchádzača:

predložil

2.

predložil

3.

Cenová ponuka s uvedením technických parametrov
ponúknutého zariadenia
Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie
ponúk

4.

Návrh kúpnej zmluvy

predložil

predložil

Úspešný uchádzač, jeho identifikačné údaje:
Obchodné meno:

COMPEK MEDICAL SERVICES, s. r. o.

Sídlo:

Strážna 11, 831 01 Bratislava

IČO:

44710577

Konečná zmluvná cena:
30 404,40 s DPH Eur

Vyhodnotenie podmienok účasti uchádzača, s ktorým bude uzatvorená
zmluva
Podmienky účasti, ktoré musí uchádzač pred uzatvorením zmluvy preukázať
§ 32 ods. 1 písm. e)

je oprávnený dodávať tovar, Výpis zo živnostenského, resp.
uskutočňovať stavebné práce alebo obchodného registra, ZHS
poskytovať službu,
predložil
ÁNO/NIE
Uchádzač je registrovaný v
Obchodnom registri a v zozname
hospodárskych
subjektov
Registračné číslo: 2020/6-POE1310

Údaje zistené z OR SR na internete
a zo
Zoznamu
hospodárskych
subjektov vedený Úradom pre
verejné
obstarávanie,
pričom
uchádzač predložil aj náhľad
záznamu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

nemá uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v SR alebo
v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu,

čestné vyhlásenie, že uchádzač
nemá uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní
predložil
ÁNO/NIE
Uchádzač nie je vedený v zozname
osôb, ktorým bol uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní
a zároveň je zapísaný v zozname
hospodárskych
subjektov
–
Registračné číslo: 2020/6-POE1310
Údaje zistené z Registra osôb so
zákazom vedený Úradom pre
verejné obstarávanie.

V Vyhodnotenie podmienok, ktoré stanovil verejný obstarávateľ ku konkrétnemu predmetu
zákazky - Identifikačné údaje, návrh na plnenie kritérií, návrh kúpnej zmluvy a cenovú ponuku
s uvedenými technickými parametrami – predložil

Uchádzač splnil všetky zákonne podmienky účasti, ako aj tie, ktoré požadoval verejný
obstarávateľ.

Spôsob vzniku záväzku:
▪ Na základe kúpnej zmluvy.

Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestrannosti
a dôvernosti

Osoba zodpovedná za prieskum trhu: meno, priezvisko, funkcia a podpis.
V Martine, dňa 18.12.2020

.........................................................................
Matej Novotný – konateľ spoločnosti BALTEUS
spol. s r.o. – splnomocnená osoba pre VO
(poverená vykonaním prieskumu trhu / Osoba
zodpovedná za vykonanie prieskumu trhu)

