Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti

Predmet zákazky:
Druh postupu:
Označenie vo V EU:
Označenie vo VVO:

Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch
Slovenskej republiky
verejná súťaž
2018/S 068-150998 zo dňa 07.04.2018
070/2018 pod číslom 04970-MSS dňa 10.4.2018

a) Zoznam všetkých členov komisie na vyhodnotenie ponúk podľa Rozhodnutia o zriadení
komisie na vyhodnotenie ponúk
P. č.:
1.
2.
3.
4.
5.

Titul, meno a priezvisko člena komisie
JUDr. Jaroslav Puškáč
Ing. Pavlína Jackuliaková
Mgr. Miroslav Schwab
Mgr. Matúš Porubčanský
Mgr. Veronika Ivaničová

Právo vyhodnocovať ponuky
áno
áno
áno
nie
nie

b) Zoznam všetkých uchádzačov alebo záujemcov
P. č.:

1.

Obchodné meno/názov uchádzača
Sídlo/miesto podnikania uchádzača
Skupina dodávateľov Progres CAD Engineering, s.r.o.:
1. Progres CAD Engineering, s.r.o. – vedúci člen skupiny, Masarykova 16, 080 01 Prešov
2. LUPO-GEO s.r.o. Jana Husa 1460/23, 075 01 Trebišov
3. GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. Zoltána Fábryho 109/25, 079 01 Veľké Kapušany
4. GEODETICCA, s.r.o. Floriánska 19, 040 01 Košice
5. Geodézia Bardejov, s.r.o. Hurbanova 11, 085 01 Bardejov
6. GLOBING POPRAD s.r.o. Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad
7. TRYSS s.r.o. Bendíkova 7, 080 01 Prešov
8. CYB, spol. s r. o. Spišská Nová Ves Javorova 9/5, 052 01 Spišská Nová Ves
9. EURO GEO, s.r.o. Kmeťova 36, 040 01 Košice
10. G.K.T., spol. s r.o. Vinné 469, 072 31 Vinné
11. GeoComp-plus, s.r.o. Přerovská 940/6, 085 01 Bardejov
12. GEODET SNINA, s.r.o. Strojárska 3995/113, 069 01 Snina
13. GEODETIC, spol. s r.o. Dunajská 10, 040 01 Košice
14. GEODETING s.r.o. Barčianska 69, 040 17 Košice
15. GEOLAND TOP, s.r.o. Mieru 33, 073 01 Sobrance
16. GEOPLAN Prešov, s.r.o. Konštantínova 3, 080 01 Prešov
17. GEOPLÁN ROŽŇAVA, s.r.o. Šafárikova 443/116, 048 01 Rožňava
18. GEOPRO SLOVAKIA s.r.o. Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov
19. GEOS Košice, s.r.o. Barčianska 68, 040 17 Košice
20. GEOSPOL SLOVAKIA, s.r.o. Partizánska 1057, 069 01 Snina
21. GEOTOP Košice s.r.o. Južná trieda 82, 040 17 Košice
22. GIS – Bardejov s.r.o. Hurbanova 18, 085 01 Bardejov
23. EuroGeo - CADaster s.r.o. Czambelová 2, 040 01 Košice
24. ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov
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2.

Skupina dodávateľov TEKDAN, spol. s r.o.:
1. TEKDAN, spol. s r.o., Björnsonova 3, 811 05 Bratislava - VEDÚCI SKUPINY
2. GEOMETRA, s.r.o., Námestie sv.Anny 21, 911 01 Trenčín
3. GEO3 TRENČÍN, s.r.o., Gen.M.R.Štefánika 42/402, 911 01 Trenčín
4. GEO-KOD, s.r.o., Karloveská 24, 841 04 Bratislava
5. Geodetická kancelária URBAN-LAUKO, spol. s r.o., Rozmarínová 6, 934 01 Levice
6. GEOPARTNER s.r.o., Ružinovská 42, 821 03 Bratislava
7. GEOSPOL s.r.o., Štefánikova 1435/74, 905 01 Senica
8. GEODÉZIA UHLÍK s.r.o., Tematínska 2652/33, 915 01 NovéMesto nad Váhom
9. GeodetS, s.r.o., Bratislavská 1403/42, 900 01 Modra

3.

SGS Holding a.s., M.M. Hodžu 1072/9, 974 01 Banská Bystrica

c) Zoznam vybratých záujemcov a dôvody ich vybratia
Neaplikuje sa.

d) Zoznam vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia
Neaplikuje sa.

e) Zoznam záujemcov, ktorí nebudú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovanie
s uvedením dôvodu
Neaplikuje sa.

Komisia na vyhodnotenie ponúk (ďalej len "komisia") zložená z členov uvedených vyššie a podľa
prezenčných listín z hodnotenia splnenia podmienok účasti (príloha č. 1) posúdila v dňoch
16.05.2018, 14.06.2018 a 26.06.2018 splnenie podmienok účasti v predmetnej verejnej súťaži
(príloha č. 2).
Komisia konštatovala, že uchádzači, ktorí predložili ponuky v tejto verejnej súťaži, preukazovali
splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZVO“), v súlade s predmetným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými
podkladmi.
Verejný obstarávateľ na základe zasadnutia komisie zo dňa 16.05.2018 požiadal listom č. 13256/2018
zo dňa 30.05.2018 prostredníctvom systému JOSEPHINE dňa 30.05.2018:
-

-

Uchádzača Progres CAD Engineering, s.r.o. vo vzťahu k plneniu požiadaviek verejného
obstarávateľa na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej
spôsobilosti v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, o vysvetlenie, v akom vzťahu sú v ponuke
uvedení Experti č. 1 k uchádzačovi, keďže z predložených dokladov nebol zrejmý vzťah
k uchádzačovi v prípade ôsmich Expertov.
Uchádzača TEKDAN, spol. s r.o. vo vzťahu k plneniu požiadaviek verejného obstarávateľa na
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti v
zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, o vysvetlenie:

-

-

v akom vzťahu sú v ponuke uvedení Experti č. 1 k uchádzačovi, keďže z predložených
dokladov nebol zrejmý vzťah k uchádzačovi v prípade šestnástich Expertov,
- ako spĺňa požiadavku verejného obstarávateľa na 5 ročnú prax v projektovaní a
vykonávaní pozemkových úprav v prípade jedného Experta č. 1, keďže to z predloženého
životopisu nebolo zrejmé,
- ako spĺňa požiadavku verejného obstarávateľa na minimálne jeden projekt pozemkových
úprav, na ktorom sa zúčastňoval ako odborne spôsobilá osoba v celom rozsahu v prípade
jedného Experta č. 1, keďže to z predloženého životopisu nebolo zrejmé.
Uchádzača SGS Holding a.s.:
- o vysvetlenie vo vzťahu k plneniu požiadaviek verejného obstarávateľa na preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia v
zmysle § 33 ods. 1 písm. d) ZVO, aký konkrétny obrat uchádzač dosiahol v oblasti, ktorej
sa predmet zákazky týka, keďže z predloženého čestného vyhlásenia nebolo zrejmé, aká
je výška dosiahnutého obratu.
- vyzval na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ktoré
predbežne nahradil predložením jednotného európskeho dokumentu v súlade s § 39
ods. 1 ZVO.
- upozornil, že údaje uvedené v dokumente Garant_expert.pdf, ktoré uchádzač označil za
dôverné, nie je možné považovať v zmysle ZVO za dôverné.

Vysvetlenie predložených dokladov predložili:
- Uchádzač Progres CAD Engineering, s.r.o. prostredníctvom systému JOSEPHINE dňa
06.06.2018, v lehote určenej verejným obstarávateľom.
- Uchádzač TEKDAN, spol. s r.o. prostredníctvom systému JOSEPHINE dňa 07.06.2018, v lehote
určenej verejným obstarávateľom.
- Uchádzač SGS Holding a.s. prostredníctvom systému JOSEPHINE v dňoch 05. - 06.06.2018, v
lehote určenej verejným obstarávateľom.
Komisia na zasadnutí dňa 14.06.2018 posúdila predložené vysvetlenia predložených dokladov
a akceptovala vysvetlenia predložených dokladov uchádzačov Progres CAD Engineering, s.r.o.,
TEKDAN, spol. s r.o., a SGS Holding a.s.
Komisia ďalej posudzovala doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, ktoré uchádzač SGS
Holding a.s. predbežne nahradil predložením jednotného európskeho dokumentu v súlade s § 39 ods.
1 ZVO.
Verejný obstarávateľ na základe zasadnutia komisie zo dňa 14.06.2018 požiadal listom č. 14804/2018
zo dňa 18.06.2018 prostredníctvom systému JOSEPHINE dňa 18.06.2018:
-

Uchádzača SGS Holding a.s. vo vzťahu k plneniu požiadaviek verejného obstarávateľa na
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti v
zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, o vysvetlenie:
- ako preukazuje, že osoby určené na plnenie zmluvy – Experti č. 1, sú zamestnancami
spoločnosti SGS Holding a.s. ako uchádzača v tomto verejnom obstarávaní tak, ako to
vyplýva z informácie uvedenej v Zozname expertov, keďže z predložených životopisov
jednotlivých Expertov č. 1 uvedená skutočnosť nie je zrejmá,
- ako spĺňa požiadavku verejného obstarávateľa na 5 ročnú prax v projektovaní a
vykonávaní pozemkových úprav v prípade jedného Experta č. 1, keďže to z predloženého
životopisu nebolo zrejmé.

Uchádzač SGS Holding a.s. doručil vysvetlenie predložených dokladov prostredníctvom systému
JOSEPHINE dňa 22.06.2018, v lehote určenej verejným obstarávateľom a komisia na zasadnutí dňa
26.06.2018 predložené vysvetlenie akceptovala.
Komisia konštatovala, že uchádzači, ktorí predložili ponuky v tejto verejnej súťaži, preukazovali
splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO, týkajúcej sa
finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a), d) ZVO a týkajúcej sa technickej a
odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO v súlade s predmetným oznámením o vyhlásení
verejného obstarávania a súťažnými podkladmi.

Zoznam príloh:
1. Prezenčné listiny z posúdenia splnenia podmienok účasti zo dňa 16.05.2018, 14.06.2018 a
26.06.2018
2. Hodnotiace hárky členov komisie

.......................................
JUDr. Jaroslav Puškáč

.......................................
Ing. Pavlína Jackuliaková

.......................................
Mgr. Miroslav Schwab

.......................................
Mgr. Veronika Ivaničová

.......................................
Mgr. Matúš Porubčanský

v Bratislave, 26.06.2018

