LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepný závod Vranov n/T
Čemernianska 136, 093 03 Vranov n/T

ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA PONÚK
Verejný obstarávateľ:

LESY SR, š.p., Odštepný závod Vranov n/T, Čemernianska 136,
093 03 Vranov n/T

Predmet zákazky:

Nákup kameniva pre OZ Vranov n/T časť A ( bez dopravy ) výzva č. 5

Heslo súťaže:
Druh postupu:

Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) v súlade s § 58 –
61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
resp. zákazka zadávaná v rámci zriadeného DNS

Vyhlásené:

Vo Vestníku verejného obstarávania č. 71/2020, dňa 31.03.2020,
pod zn. oznámenia 12349 – MUT, resp. výzvou na predkladanie
ponúk zverejnenou v systéme JOSEPHINE a zaslanou všetkým
záujemcom, zaradeným k momentu vyhlásenia výzvy do
zriadeného DNS

Dňa 07.09.2021 o 10:33:22 hod. bola odoslaná Výzva na predloženie ponúk na súťaž „Nákup
kameniva pre OZ Vranov n/T časť A ( bez dopravy ) - výzva č. 5“ v zriadenom dynamickom
systéme.
Lehota na predkladanie ponúk k zákazke v rámci zriadeného DNS uplynula: 17.09.2021
o 08:00:00 hod.
Otváranie ponúk k zákazke v rámci zriadeného DNS sa konalo: 17.09.2021 o 09:00:00 hod.
Adresa miesta otvárania ponúk: LESY Slovenskej republiky, š. p., Odštepný závod Vranov
n/T, Čemernianska 136, 093 03 Vranov n/T, on-line sprístupnenie
Ponuky otvárala (elektronicky sprístupnila) komisia v nasledovnom zložení:
Ing. Miroslav Bača - predseda komisie s právom vyhodnocovať
Mgr. Tomáš Halický - člen komisie s právom vyhodnocovať
Ing. Marián Baran - člen komisie s právom vyhodnocovať
Otvárania ponúk sa nezúčastnil žiaden uchádzač.
Ponuky boli predložené elektronicky podľa § 49 ods. 1 písm. a) ZVO prostredníctvom
komunikačného rozhrania v systéme Josephine, spĺňajúceho požiadavky uvedené v § 20
ZVO. Komisia skonštatovala, že uchádzači dodržali určený spôsob komunikácie a bolo možné
sprístupniť obsah ich ponúk. Komisia ponuky sprístupnila v poradí, v akom boli predložené
a po sprístupnení zverejnila obchodné mená, názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy
pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenia kritéria, určenom verejným
obstarávateľom.

Telefón :

Bankové spojenie :

IČO : 36038351

Podľa výzvy na predkladanie ponúk súťažných podkladov, bodu 28. Kritériá na vyhodnotenie
ponúk a pravidlá ich uplatnenia, sa ponuky vyhodnocovali s použitím nasledujúcich kritérií s
uvedením váhy:
a) Najnižšia cena za predmet zákazky celkom spolu bez DPH uvedená v eurách (60
bodov),
b) Najkratšia vzdialenosť do miesta vykládky uvedená v kilometroch (40 bodov).
V lehote na predkladanie ponúk predložili ponuky nasledovní uchádzači:
Návrh na plnenie
P. č.
Obchodné meno
Adresa/IČO
kritéria v €
bez DPH
KSR –
Neresnícka cesta 3, 960
Kameňolomy
01 Zvolen, IČO
5 960.1.
SR, s.r.o.
31559123
Duklianska 21, 085 01
LOM ONDAVA
Bardejov, IČO:
9 500.2.
s.r.o.
46675973
Južná Trieda 125, 040
VSK MINERAL
01 Košice, IČO:
8 800.3.
s.r.o.
36706311

Návrh na
plnenie kritéria
v km
65

70

9

4.

Záverečné stanovisko komisie:
Členovia prehlasujú, že s obsahom zápisnice v plnej miere súhlasia.
Meno a priezvisko

Podpis

Ing. Miroslav Bača
Mgr. Tomáš Halický
Ing. Marián Baran
Vo Vranove n/T dňa 17.09.2021
Schvaľuje:
.....................................
Ing. Erika Hasinová
riaditeľka OZ Vranov n/T

Telefón :

Bankové spojenie :

IČO : 36038351

