ZÁPIS Z PRIESKUMU TRHU
Predmet zákazky: Nákup plošiny pre imobilných občanov do MsKC Žiar nad Hronom
Predmetom zákazky je dodanie a montáž elektrickej šikmej schodiskovej zdvíhacej plošiny vrátane
sklopnej sedačky, ktorá bude slúžiť na presun imobilných osôb v rámci objektu Mestského kultúrneho centra
v Žiar nad Hronom.

Spôsob vykonania prieskumu trhu: elektronicky/ Josephine
Termín vykonania prieskumu: február 2020
Výzva na predloženie ponuky bola zverejnená prostredníctvom sw. Josephine dňa 18.02.2020, a zverejnená
v PROFILE verejného obstarávateľa na webovej stránke mesta Žiar nad Hronom.
Na základe Výzvy boli ku dňu predkladania ponúk 26.02.2020 predložené dve ponuky:
P. č.

Dátum a čas predloženia

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

1.

VELCON spol. s r.o. (IČO: 36056677, SK)

2.

Ridop s.r.o. (IČO: 51158973, SK)

CP:
Došlo: 25.02.2020 15:03:52
ID 14794 Prostredníctvom sw.
Josephine
Došlo: 26.02.2020 13:45:47
ID 14822 Prostredníctvom sw.
Josephine

Splnenie podmienok účasti
P. č.
Obchodné meno a sídlo uchádzača:

1.

VELCON spol. s r.o. (IČO: 36056677, SK)

2.

Ridop s.r.o. (IČO: 51158973, SK)

§ 32 ods. 1 písm. e) v nadväznosti na
ods. 2 písm. e) zákona č. 343/2016 Z. z
zákona o verejnom obstarávaní
SPLNIL
SPLNIL

Vyhodnotenie kritérií/ponúkaná cena uchádzačov:
P.č.

Obchodné meno
a sídlo uchádzača:

1.

VELCON spol. s r.o. (IČO: 36056677, SK)

2.

Ridop s.r.o. (IČO: 51158973, SK)

Cena v € za jeden kus
Poradie
bez DPH

s DPH

12 270

14 724

2.

10 983,33

13 180

1.

Vybraný dodávateľ: Ridop s.r.o., Dostojevského rad 2543/1, 811 09 Bratislava splnil podmienky účasti
a požiadavky verejného obstarávateľa, zároveň ponúkol cenu, ktorá je primeraná predpokladanej hodnote
zákazky.
Zdôvodnenie výberu: Vybraný uchádzať splnil podmienky účasti, predložil najnižšiu cenu.
Lehota plnenia: do 31.12.2020
Spôsob vzniku záväzku :
a) Na základe zmluvy a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb.
b) Na základe potvrdenej objednávky a následnej fakturácie za poskytnutú dodávku
c) Na základe telefonickej objednávky a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb alebo
úhrady hotovosťou.

Ing. Ľubomír Polák, referent VO

........................................

Ing. Juraj Miškovič, prednosta MsÚ

........................................

02.03.2020

