ZÁPIS Z PRIESKUMU TRHU
Predmet zákazky: „Jednovložkové

mestské smetné koše“

Predmetom zákazky výroba a dodanie Mestských oceľových jednovložkových košov určených do exteriéru
(odolnosť voči poveternostným podmienkam) a na dennodennú manipuláciu podľa požiadavky v špecifikácii.
Spôsob vykonania prieskumu trhu: elektronicky
Termín vykonania prieskumu: jún 2020
Výzva na predloženie ponuky bola zverejnená prostredníctvom sw. Josephine dňa 30.7.2020, a zverejnená
v PROFILE verejného obstarávateľa na webovej stránke mesta Žiar nad Hronom.
Na základe Výzvy boli ku dňu predkladania ponúk 11.8.2020 predložené dve ponuky
P. č.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

Dátum a čas predloženia
CP:

1.

REX, s.r.o. (IČO: 16343484, CZ)

Došlo: 05.08.2020 08:07:59,
Prostredníctvom sw. Josephine

2.

Met-kov s.r.o (IČO: 48230774, SK)

Došlo: 10.08.2020 10:08:30,
Prostredníctvom sw. Josephine

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

1.

2.

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

REX, s.r.o. (IČO: 16343484, CZ)

SPLNIL

Met-kov s.r.o (IČO: 48230774, SK)

SPLNIL, verejný obstarávateľ
overil splnenie podmienok
prostredníctvom sw. OVERSI

Vyhodnotenie kritérií/ponúkaná cena uchádzačov:
P.č.

Obchodné meno
a sídlo uchádzača:

1.

REX, s.r.o. (IČO: 16343484, CZ)

2.

Met-kov s.r.o (IČO: 48230774, SK)

Cena v € za jeden kus
Poradie
bez DPH

s DPH

347,22 €

416,66€

1.

349 €

418,18 €

2.

Vybraný dodávateľ: REX, s.r.o., Jasanova 28, 67801 Blansko (IČO: 16343484, CZ) splnil podmienky účasti
a požiadavky verejného obstarávateľa, zároveň ponúkol cenu, ktorá je primeraná predpokladanej hodnote
zákazky.
Zdôvodnenie výberu: Vybraný uchádzať splnil podmienky účasti, a zároveň predložil najnižšiu cenu.
Lehota plnenia: do 15.10.2020
Spôsob vzniku záväzku :
a) Na základe zmluvy o dielo 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.
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