Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
1. Identifikačné údaje zákazky:
Obstarávateľ: OLO a.s., osoba poverená realizáciou Ing. Milan Hamala
Predmet zákazky: Hydraulika – Diagnostika, servis, opravy a dodávka náhradných dielov
Zákazka je rozdelená na 2 časti:
Časť 1. Diagnostika, servis a dodávka hydraulických a pneumatických valcov a CMS,
Časť 2. Diagnostika, analýza a úprava parametrov hydraulických olejov.
Ponuky je možné predkladať samostatne na jednotlivé časti
PHZ:
196 371,81 € bez DPH
(z toho pre časť 1. : 164 785,41 € a pre časť 2. : 31 586,40 € )

2. Druh postupu:
obstarávateľ v zmysle § 9 ods. 1 písm. a), mimo postupu v zmysle § 84 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
3. Lehoty:
Výzva na predloženie cenovej ponuky spolu s prílohami (ďalej len „Výzva“) bola uverejnená dňa
6.11.2020 prostredníctvom systému JOSEPHINE na elektronickej adrese:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9584/summary
Verejný obstarávateľ stanovil lehotu na predkladanie ponúk do 18.11.2020 do 10:00 hod.
prostredníctvom systému JOSEPHINE.
4. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk:
Obchodné meno
Adresa sídla/miesta
Dátum predloženia
P. č.
uchádzača/
podnikania/IČO
ponuky
Železničná 7, 97701
1.
DIAGO SF s.r.o
18.11.2020 09:16:01
Brezno/IČO: 36037443
5. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za časť predmetu zákazky vyjadrená v
EUR bez DPH.
6. Vyhodnotenie ponúk podľa stanoveného kritéria:
P.
č.:
1.

Obchodné meno/názov
uchádzača
DIAGO SF s.r.o

Návrh na plnenie kritéria pre časť 1

Výsledné
Poradie

164 785,41

1.
1

Obchodné meno/názov
uchádzača

P.
č.:
1.

Návrh na plnenie kritéria pre časť 2

Výsledné
Poradie

31 586,40

1.

DIAGO SF s.r.o

7. Vyhodnotenie podmienok účasti:
Verejný obstarávateľ posudzoval ponuku jediného uchádzača na dve časti predmetu zákazky.
Uchádzač splnil všetky stanovené podmienky účasti.
8. Identifikácia úspešného uchádzača:
DIAGO SF s.r.o., Železničná 7, 97701 Brezno/IČO: 36037443,
9. Záver
Jediná predložená ponuka uchádzača DIAGO SF s.r.o spĺňa požiadavky na úplnosť ponuky,
uchádzač splnil podmienky účasti pre obidve časti predmetu zákazky.

Prílohy: 1. Ponuka na 2 časti predmetu zákazky spoločnosti DIAGO SF s.r.o.

Zapísal:

Ing. Milan Hamala, poverený zamestnanec

..............v.r.....................

Žiadateľ:

Ing. Kontína Zdenko, manažér ZEVO Bratislava

.............v.r......................

Ing. Jantošovič Marek, technológ strojnotechnologickej časti
Schválil : Mgr. Jozef Bálint, vedúci nákupu

V Bratislave dňa: 18.11.2020

............v.r.......................
............. v.r.......................

