Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice
SPRÁVA
vypracovaná podľa § 24 ods. 2 a 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej iba zákon o verejnom obstarávaní) v znení neskorších predpisov.
a) Identifikácia verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky, rámcovej
dohody alebo dynamického nákupného systému:
Verejný obstarávateľ : Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice.
Predmet zákazky: Mobilná teleskopická pracovná plošina na podvozku 4x4 s pracovnou výškou 20 m.
Hodnota zákazky : 99 800,00 € bez DPH, 99 800,00 s DPH
b)

Použitý postup zadávania zákazky : podlimitná zákazka - systém Josephine Proebiz

c)

Dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len „európsky vestník“)
a vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len „vestník“) a čísla týchto oznámení:
Európsky vestník :
Vestník : číslo 128/2020 zn. 22306 – WYT zo dňa 17.06.2020

d)

Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie výberu: nie je

e)

Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie vylúčenia:
Nikto z uchádzačov nebol vylúčený.

f)

Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk :
Nebola vylúčená mimoriadne nízka ponuka, pretože takáto nebola zaregistrovaná.

g)

Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky:
INREKA PLOŠINY SERVIS s.r.o., U Korečnice 1768. 68 801 Uherský Brod, ČR, IČO: 26933195
Dôvod úspešnosti: uchádzač splnil podmienky účasti, technické podmienky, finančné podmienky
a jeho ponuka bola vyhodnotená ako úspešná.

h)

Podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný
subdodávateľom a ich identifikáciu, ak sú známi: nie sú známe.

i)

Odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu, priameho
rokovacieho konania alebo zadávania koncesie podľa § 101 ods. 2 : nie je

j)

Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 135
ods. 1 písm. k): nie je.

k)

Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2 : nie je

l)

Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, koncesie, súťaže návrhov alebo dôvody
nezriadenia dynamického nákupného systému: nie je

uchádzač

má

v úmysle

zadať

m) Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie: nie je
n)

Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia: nie je

o)

Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na účely
prípravy postupu verejného obstarávania: nie je
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