ZRIAĎOVATEĽ
ŽILINSKÝ
SAMOSPRÁVNY
KRAJ

Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
1. Názov verejného obstarávateľa:

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši
Jégého Dolný Kubín

2. Sídlo verejného obstarávateľa:

Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín

3. Názov zákazky:

Ovocie a zelenina, pod č. I/8-VO-1-8/2021

4. Druh postupu:

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117

5. Dátum a čas vyhodnotenia:

30.03.2021, 09:00

6. Miesto vyhodnotenia:

DONsP Riaditeľstvo

7. Predpokladaná hodnota zákazky:

22 544,30 EUR bez DPH

8. Prítomní členovia komisie:

Predseda komisie: Dana Straková
Člen komisie: JUDr. Martin Hanuliak

9. Zoznam záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do zákazky:
1.

Fatra TIP, s.r.o., IČO: 36 412 741, Košúty II. - Priemyselná zóna, 036 01 Martin,

2.

FRUKTAL s.r.o., IČO: 31 609 121, Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš,

3.

LAMRON s.r.o., IČO: 51 636 077, J. Goliána 8923/37, 036 01 Martin,

4.

eZmluva.sk 429, s.r.o., IČO: 52 953 297, Moravská 13, 020 01 Púchov.

10. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky:
1.

FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš – doručenie ponuky 24.03.2021,
12:34 hod.,

2.

Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, 036 01 Martin – doručenie ponuky 24.03.2021,
19:19 hod.,

3.

LAMRON s.r.o., J. Goliána 8923/37, 036 01 Martin – doručenie ponuky 25.03.2021, 10:32 hod..

11. Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov
úspešnosti ponuky alebo ponúk:

Obchodné meno/názov
uchádzača, sídlo/miesto
podnikania uchádzača

Poradie
uchádzačov

Návrh kritéria na
vyhodnotenie ponúk
predložených uchádzačom

Odôvodnenie

Fatra TIP, s.r.o.,
Košúty II. - Priemyselná

1.

20 839,50 EUR s DPH
(18 502,25 EUR bez DPH)

Najnižšia cena
a splnil kritéria na
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zóna,
036 01 Martin
LAMRON s.r.o.,
J. Goliána 8923/37,
036 01 Martin
FRUKTAL s.r.o.,
Palugyayho 896,
031 01 Liptovský Mikuláš

vyhodnotenie ponúk

2.

22 708, 73 EUR s DPH
(20 133,90 EUR bez DPH)

20 899,30 EUR bez
DPH (s položkou č.
41)

3.

29 260 EUR bez DPH
(32 925,45 EUR s DPH)

30 034 EUR bez DPH
(s položkou č. 41)

12. Zoznam vylúčených záujemcov alebo uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: žiadne
13. Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: žiadne
14. Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou: žiadne
15. Záver vyhodnotenia ponúk:
Dňa 25.03.2021, o 12:04 hod. komisia otvorila ponuky. Verejný obstarávateľ zverejnil Výzvu na
predkladanie ponúk dňa 18.03.2020 (ďalej len „výzva“) cez systém ezakazky a na webovej stránke
verejného obstarávateľa, čím zabezpečil neobmedzený prístup k tejto ponuke a jej prílohám. Lehota na
predkladanie ponúk bola stanovená do 25.03.2021, 12:00 hod., t.j. päť pracovných dní. Komisia po
preskúmaní a kontrole ponúk zistila viaceré nezrovnalosti, ktoré spočívali hlavne v tom, že excelová tabuľka
nefungovala správne, sčítavanie ceny celkom bez DPH vykazoval iný údaj ako mal. V čase vyhodnotenia si
verejný obstarávateľ uvedomil, že jedna položka v rozpočte sa objavila dvakrát, a to kapusta kyslá (položka
č. 30 a č. 41). Spoločnosť Fatra TIP, s.r.o. položku č. 41 nenacenila. Ďalej spoločnosť LAMRON s.r.o.
nepredložila kompletnú cenovú ponuku a pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sme považovali za
potrebné, požiadať túto spoločnosť o vysvetlenie a doplnenie podkladov. Hlavným cieľom bolo preukázať
vplyv položiek č. 30 a č. 41 na celkovú cenovú ponuku. Po posúdení všetkých ponúk, komisia rozhodla, že
položku č. 41 nebude brať do úvahy a táto položka bola odrátaná spoločnosti LAMRON s.r.o. i spoločnosti
FRUKTAL s.r.o. z celkovej ceny. Ako komisia sme presvedčení, že tieto skutočnosti nemali vplyv na
výsledok verejného obstarávania a postupovali sme podľa nás čestne a nestranne, s cieľom pristupovať ku
každému rovnako a vyhodnotiť najnižšiu cenu zákazky. Ako posledné si dovoľujeme uviesť, že spoločnosti
LAMRON i FRUKTAL v niekoľkých položkách uviedli nesprávnu sadzbu dane.
Na základe vyhodnotenia podmienok účasti a kritéria na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena zákazky s
DPH v EUR sa úspešným uchádzačom zákazky s nízkou hodnotou stal uchádzač:
Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, 036 01 Martin
16. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že táto zápisnica zodpovedá skutočnosti, čo potvrdzujú
svojím podpisom.
Mená a podpisy členov komisie nasledujú na ďalšej strane:
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____________________________________

____________________________________

Dana Straková
Predseda komisie
„v.r.“

JUDr. Martin Hanuliak
Člen komisie
„v.r.“

Miesto a dátum vypracovania zápisnice: Dolný Kubín, 30.03.2021
Vypracoval: JUDr. Martin Hanuliak
Prílohy:
• Podklady od uchádzačov
• Vysvetlenie od uchádzača LAMRON s.r.o.
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