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

ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK
v zmysle § 53 ods. 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
Predmet zákazky:

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

Heslo súťaže:
Druh postupu:

Dynamický nákupný systém 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 17.09.2021 o 09:00:00 hod. sa v sídle verejného obstarávateľa LESY Slovenskej
republiky, š. p., Odštepný závod Vranov n/T, Čemernianska 136, 093 03 Vranov n/T,
uskutočnilo otváranie ponúk (elektronické sprístupnenie) pre zákazku „Nákup kameniva pre
OZ Vranov n/T časť A ( bez dopravy ) - výzva č. 5.
Zoznam členov komisie:
Ing. Miroslav Bača - predseda komisie s právom vyhodnocovať
Mgr. Tomáš Halický - člen komisie s právom vyhodnocovať
Ing. Marián Baran - člen komisie s právom vyhodnocovať
a) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:
V lehote na predkladanie ponúk (do 17.09.2021 do 08:00:00 hod.) predložili ponuku
nasledovní uchádzači:
P. č.

Obchodné meno

Adresa/IČO

1.

KSR –
Kameňolomy
SR, s.r.o.

2.

LOM ONDAVA
s.r.o.

Neresnícka cesta 3, 960
01 Zvolen, IČO
31559123
Duklianska 21, 085 01
Bardejov, IČO:
46675973

Telefón :

Bankové spojenie :

Návrh na plnenie
kritéria v €
bez DPH

Návrh na
plnenie kritéria
v km

5 960.-

65

9 500.-

70

IČO : 36038351

VSK MINERAL
s.r.o.

3.

Južná Trieda 125, 040
01 Košice, IČO:
36706311

8 800.-

9

4.

b) Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodov ich vylúčenia: nevzťahuje
sa
c) Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: nevzťahuje sa
d) Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných
uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk, podiel
subdodávky, ak je známy:

P.
č.

Obchodné
meno

1.

KSR –
Kameňolomy
SR, s.r.o.

2.

LOM
ONDAVA
s.r.o.

3.

VSK
MINERAL
s.r.o.

Adresa/IČO

Neresnícka
cesta 3, 960 01
Zvolen, IČO
31559123
Duklianska 21,
085 01
Bardejov, IČO:
46675973
Južná Trieda
125, 040 01
Košice, IČO:
36706311

Návrh na
plnenie
kritéria v
€
bez DPH

Návrh
na
plnenie
kritéria
v km

Dosiahnutý
počet
bodov

Výsledné
poradie
podľa
úspešnosti

5 960.-

65

65,54

2.

9 500.-

70

8 800.-

9

42,78

80,64

3.

1.

4.

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).
Ďalej komisia vyhodnocovala ponuku predbežne prvého uchádzača z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky a náležitostí ponuky úspešného uchádzača.

Telefón :

Bankové spojenie :

IČO : 36038351

Uchádzač:

VSK MINERAL s.r.o.

Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 1 tejto výzvy)

Splnil

Kúpna zmluva spolu s jej prílohami podpísaná
štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou
konať za zaradeného záujemcu, nahratú vo formáte
pdf. (príloha č. 2).

Splnil

Komisia preskúmala ponuku uchádzača a skonštatovala, že ponuka uchádzača obsahuje
všetky doklady a dokumenty, ktoré verejný obstarávateľ požadoval predložiť na preukázanie
splnenia jeho požiadaviek na predmet zákazky.
Komisia prekontrolovala opis ponúkaného tovaru a skonštatovala, že uchádzač ním preukázal
splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, t.j. ním ponúkaný tovar
vyhovuje opisu predmetu zákazky zadefinovanému verejným obstarávateľom v súťažných
podkladoch.
Komisia skonštatovala, že zmluva predložená uchádzačom je v súlade so zmluvou, ktorú
verejný obstarávateľ uviedol v súťažných podkladoch.
Komisia tak konštatuje, že ponuka uchádzača je kompletná a splnila všetky požiadavky
verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
e) Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal
zápisnicu s výhradou: nevyskytli sa

Členovia komisie:
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

