Evidenčné číslo záznamu: 11134/2020/1163/MIK

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov
v zmysle § 55 ods. 2) zákona č. 343/2015 Z. z.
Verejný obstarávateľ:

Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
IČO: 00 312 509

Nadlimitná zákazka na poskytnutie služby:

„Zber zmesového komunálneho odpadu od bytových domov na sídliskách
prostredníctvom polopodzemných kontajnerov v meste Hlohovec“
Dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku
Európskej únie č. S 053/2020 zo dňa 16.03.2020, č. oznámenia: 2020/S 053-126142
Dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného
obstarávania č. 61/2020 zo dňa 17.03.2020, č. oznámenia 11584 – MSS
na www stránke verejného obstarávateľa: dňa 02. 04. 2020
http://egov.hlohovec.sk/default.aspx?NavigationState=870:0:
Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách (korigendum):
Úradný vestník Európskej únie č. S 066/2020 zo dňa 02.04.2020,
č. oznámenia: 2020/S 066-157867
Vestník VO č. 74/2020 zo dňa 03.04.2020, č. oznámenia 12711 - IOX
Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky:
Identifikácia úspešného uchádzača:
FCC Trnava, s.r.o.
Priemyselná 5
917 01 Trnava
IČO: 31449697
Informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky:
- najnižšia cena
cena bez DPH
356.356,16 eur
DPH
70.461,23 eur
cena s DPH
426.817,40 eur
V predmetnej nadlimitnej zákazke bola predložená jedna ponuka, ktorá spĺňa požiadavky na
predmet zákazky a náležitosti ponuky.
Komisia nevyhodnocovala ponuku predmetnej nadlimitnej zákazky podľa kritéria na
vyhodnotenie ponúk uvedeného vo Výzve na predkladanie ponúk zverejnenej v Úradnom
vestníku Európskej únie č. S 053/2020 zo dňa 16.03.2020, č. oznámenia: 2020/S 053126142 a vo Vestníku VO č. 61/2020 zo dňa 17.03.2020, č. oznámenia 11584 – MSS a
spôsobom určeným v súťažných podkladoch, kde kritériom na vyhodnotenie ponúk bola
najnižšia cena, nakoľko bola predložená jedna ponuka.
Predložená ponuka úspešného uchádzača FCC Trnava, s.r.o., Priemyselná 5, 917 01
Trnava, IČO: 31449697 je vyššia ako bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky (PHZ)
o 840 eur, čo predstavuje 1,75 % z PHZ.

Predpokladaná hodnota zákazky bola určovaná oslovením troch hospodárskych subjektov
dodávajúcich predmet služby, z ktorých dvaja odmietli predložiť cenovú ponuku. PHZ
vychádzala z cenovej ponuky tretieho osloveného. Ponuka na trhu k súťaženému predmetu
zákazky je nízka, v dôsledku čoho sa nepodarilo získať viac cenových ponúk. Z vyššie
uvedeného dôvodu prišlo k rozdielu cien medzi PHZ a predloženou ponukou. Verejné
obstarávanie bolo zadané v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO) a internou smernicou verejného
obstarávateľa, bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. S 053/2020 zo dňa
16.03.2020, pod č. oznámenia: 2020/S 053-126142, vo Vestníku verejného obstarávania č.
61/2020 zo dňa 17.03.2020, č. oznámenia 11584 – MSS a zároveň aj na www stránke
verejného
obstarávateľa:
http://egov.hlohovec.sk/default.aspx?NavigationState=870:0:,
o zadávaní zákazky sa teda mohol dozvedieť širší okruh potenciálnych uchádzačov, lehota
na predkladanie ponúk bola dostatočná a v súlade so ZVO.
Verejný obstarávateľ umožnil neobmedzený prístup k súťažným podkladom, ktoré boli
zverejnené v profile verejného obstarávateľa odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania a na www stránke verejného obstarávateľa. V priebehu verejného
obstarávania nebol zo strany záujemcov alebo uchádzača uplatnený revízny postup.
Poradie uchádzačov:
Poradie uchádzačov nebolo zostavené, nakoľko ponuku predložil jeden uchádzač.

Vypracovala: Ing. Martina Miklovičová, referent pre verejné obstarávanie

