Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk a splnenia podmienok účasti
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov („zákon VO“).
Typ predmetu zákazky:

Poskytnutie služieb

Limit zákazky:

Podlimitná zákazka

Názov predmetu zákazky:

Certifikácia lesov podľa schémy FSC na OZ Prešov,
OZ Žarnovica a OZ Sobrance

Elektronické otváranie ponúk sa konalo „On-line“ v mieste a čase uvedenom v súťažných podkladoch ako aj
vo Výzve na predkladanie ponúk a to dňa 07.05.2021 so začiatkom o 10.30 hod. na adrese: LESY SR, š.p.,
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica.
Komisia v zložení Ing. Peter Zima, Ing. Zdenka Kováč a Zdenka Čupková, dňa 10.05.2021 o 14:00 hod. v sídle
verejného obstarávateľa LESY Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica pristúpila
k vyhodnocovaniu ponúk na predmetnú zákazku zverejnenú vo Vestníku ÚVO č. 94/2021 zo dňa 23.04.2021
pod označením 21025-WYS.
Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku v stanovenom termíne (07.05.2021 do 10:00 hod.):
Por.
číslo
1.

Dátum a čas
doručenia
05.05.2021
21:00:34

Uchádzač (názov a sídlo)

SGS Slovakia spol. s r.o., Kysucká 14
040 11 Košice, IČO: 31350810

Spôsob
doručenia

Systém Josephine

Zoznam vybratých záujemcov a dôvody ich výberu v užšej súťaži a v rokovacom konaní so zverejnením,
v súťažnom dialógu, v inovatívnom partnerstve, v koncesnom dialógu:
- nevzťahuje sa
Zoznam vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:
- žiadny uchádzač nebol vylúčený
Zoznam záujemcov, ktorí nebudú vyzvaní na predloženie ponuky alebo rokovanie alebo na dialóg
s uvedením dôvodu:
- nevzťahuje sa
Komisia pri vyhodnocovaní ponúk postupovala v súlade so zákonom VO. Vyhodnotila ponuky uchádzačov na
základe stanoveného kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 3 písm. c) zákona VO podľa predložených
návrhov na plnenie kritérií a v nadväznosti na uvedené komisia v súlade s § 66 ods. 7 (druhej vety) zákona
VO vyhodnocovala splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti určených v súťažných
podkladoch a vo Výzve na predkladanie ponúk.
Zoznam uchádzačov a poradie uchádzačov podľa návrhu na plnenie kritérií:
Por.
číslo
1.

Uchádzač (názov a sídlo)

Návrh na plnenie kritérií
Celková cena bez DPH
za celý predmet zákazky

Poradie podľa
úspešnosti

52 600,-

1.

SGS Slovakia spol. s r.o., Kysucká 14
040 11 Košice, IČO: 31350810
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Hodnotenie splnenia požiadaviek na zabezpečenie predmetu zákazky v zmysle § 53 zákona
VO a súťažných podkladov:
Komisia v súlade s ustanovením § 53 zákona VO vyhodnocovala ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na
predmet zákazky a náležitostí ponuky v zmysle súťažných podkladov.
Uchádzač:
Návrh na plnenie kritérií – príloha č. 1
Návrh zmluvy – príloha č. 2
Zoznam subdodávateľov – príloha č. 3
Všeobecné informácie o uchádzačovi – príloha č. 4
Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov - príloha č. 5
Skupina dodávateľov - plná moc – príloha č. 6
Vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže - príloha č. 7
Vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov - príloha č. 8
Súhlas so spracúvaním osobných údajov – príloha č. 9

SGS Slovakia spol. s r.o.,
IČO: 31350810
splnil
splnil
neuplatňuje
splnil
neuplatňuje
neuplatňuje
splnil
splnil
splnil

Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:
žiadny uchádzač nebol vylúčený
Dôvod vylúčenia mimoriadne nízkej ponuky:
žiadna ponuka nebola vylúčená
Poradie uchádzačov a identifikácia úspešných uchádzačov:
Návrh na plnenie kritérií
Uchádzač (názov a sídlo)
Celková cena bez DPH za
celý predmet zákazky
SGS Slovakia spol. s r.o., Kysucká 14
52 600,040 11 Košice, IČO: 31350810

Poradie
podľa
úspešnosti

1.

Podiel subdodávky:
- neuplatňuje sa
Dôvody pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:
- neuplatňuje sa

Hodnotenie splnenia podmienok účasti v zmysle zákona VO a súťažných podkladov:
Pri procese vyhodnocovania splnenia podmienok účasti uchádzačov boli aplikované postupy uvedené v § 40
zákona VO a § 152 ods. 4 zákona VO.
Komisia v zložení Ing. Peter Zima, Ing. Zdenka Kováč a Zdenka Čupková, následne vyhodnocovala splnenie
podmienok účasti uchádzača, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v poradí úspešnosti za celý predmet zákazky.

1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona VO
Doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až h) zákona VO:
a) výpis, resp. výpisy z registra trestov v súlade s § 32 ods. 2 písm. a) zákona VO,
b) potvrdenie sociálnej poisťovne v súlade s § 32 ods. 2 písm. b) zákona VO,
potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovne v súlade s §32 ods. 2 písm. b) zákona VO,
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c) potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a colného úradu v súlade s § 32 ods. 2 písm. c) zákona
VO,
d) potvrdenie príslušného súdu v súlade s § 32 ods. 2 písm. d) zákona VO,
e) doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) zákona VO,
f) čestné vyhlásenie, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní v súlade s § 32 ods. 1 písm. f) zákona VO.
Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle §152
zákona VO a nie je povinný predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti.
1.

SGS Slovakia spol. s r.o., Kysucká 14
040 11 Košice, IČO: 31350810

Splnil – v súlade s § 152 – predložil zápis do zoznamu
hospodárskych subjektov

2. Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona VO
uchádzač preukáže predložením zoznamu o dodaní služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet zákazky, za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia VO s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov,
dokladom je referencia ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO.
Verejný obstarávateľ požadoval aby v uvedenom zozname boli dodané služby minimálne 2 subjektom
v celkovom objeme minimálne 52 000,- EUR bez DPH.
1.

SGS Slovakia spol. s r.o., Kysucká 14
040 11 Košice, IČO: 31350810

Splnil – predložil zoznam o dodaní služieb

3. Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods.1 písm. g) zákona VO, ak
ide o službu, ktorá sa má dodať uchádzač preukáže údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služieb. Uchádzač je
povinný preukázať sa disponibilitou minimálne jedným kľúčovým expertom s odbornou praxou a odbornou
kvalifikáciou predložením profesijných životopisov, certifikátov a osvedčení za osoby zodpovedné za riadenie
predmetu zákazky podľa časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
1.

SGS Slovakia spol. s r.o., Kysucká 14
040 11 Košice, IČO: 31350810

Splnil – predložil požadované dokumenty

Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky:
Na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk, z dôvodu splnenia podmienok účasti, technickej špecifikácie a
kritéria na vyhodnotenie ponúk t.j. najnižšej celkovej ceny za celý predmet zákazky v EUR bez DPH sa úspešným
uchádzačom podlimitnej verejnej súťaže stal uchádzač:

SGS Slovakia spol. s r.o., Kysucká 14, 040 11 Košice, IČO: 31350810
Odôvodnenie nezrušenia postupu VO
Požiadavky definované v opise predmetu zákazky ako aj podmienky účasti boli stanovené/nadefinované
tak, že ich spĺňa viacero potencionálnych uchádzačov, napriek tomu bola predložená len jedna ponuka.
Predložená ponuka spĺňa všetky požiadavky na predmet zákazky a výsledná cena je porovnateľná
s aktuálnymi cenami na trhu za poskytnutie predmetných služieb.
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Členovia komisie vyhlasujú, že počas vyhodnocovania ponúk neposkytovali informácie o obsahu ponúk
v nadväznosti na § 23 a § 51 zákona VO.
Dolu podpísaní prehlasujú, že s obsahom zápisnice v plnom rozsahu súhlasia a v slobodnej vôli a bez výhrad ju
podpisujú.

Členovia komisie:
Meno a priezvisko

Funkcia

Ing. Peter Zima

Predseda komisie

Ing. Zdenko Kováč

Člen komisie

Zdenka Čupková

Člen komisie

Podpis

Banská Bystrica, dňa 14.05.2021

Schvaľuje:
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.......................................
Ing. Tomáš Čuka
generálny riaditeľ

