Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov
v zmysle § 44 ods. 2 zákona č.25 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nadlimitná zákazka na uskutočnenie nákupu tovarov:
Predmet zákazky: Nákup techniky pre služby mesta Piešťany
Časť 1. Kosačka na diaľkové ovládanie
Časť 2. Multifunkčný nosič náradia s kabínou – kosačka + zimná výbava
Časť 3. Nosič náradia – polievacia cisterna + zimná výbava
Časť 4. 2 ks kolesový traktor
Dátum zverejnenia zákazky zverejnenej Úradný vestník EÚ: Oznámenie o vyhlásení verejného
obstarávania : 2014/S 078-135631 zo dňa 19.04.2014 a Vestník verejného obstarávania:
Vyhlásenie verejnej súťaže: VVO č.: 78 zo dňa 22.04.2014, značka: 6429 – MST

Identifikácia
ponuky:

úspešného

uchádzača

s uvedením

dôvodov

úspešnosti

Identifikácia úspešného uchádzača:
Názov predmetu zákazky: Nákup techniky pre služby mesta Piešťany
Časť 1. Kosačka na diaľkové ovládanie : Marián Šupa J.Hollého 53/159 922 07 Veľké
Kostolany
Časť 2. Multifunkčný nosič náradia s kabínou – kosačka + zimná výbava : Vlastimil
Šiška LESTECH Vozokany 62
Časť 3. Nosič náradia– – polievacia cisterna + zimná výbava : KOBIT SK s.r.o. Ul. M.R.
Štefánika 2970/48 026 01 Dolný Kubín
Časť 4. 2 ks kolesový traktor: Marián Šupa J.Hollého 53/159 922 07 Veľké Kostolany
Informácia o charakteristikách a výhodách prijatých ponúk: - najnižšia cena - Cena
výstupná z e-aukcie zo dňa 17. 07. 2014 s DPH
-najnižšia cena pre Časť 1. Časť 1. Kosačka na diaľkové ovládanie - 21 150,00 EUR s DPH
-najnižšia cena pre Časť 2. Multifunkčný nosič náradia s kabínou – kosačka + zimná
výbava - 69 479,50 EUR s DPH
-najnižšia cena pre Časť 3. Nosič náradia– – polievacia cisterna + zimná výbava 202 774,80 EUR s DPH

-najnižšia cena pre Časť 4. 2 ks kolesový traktor - 88 000,00 EUR s DPH
Ponuky boli vyhodnocované podľa kritérií uvedených v Úradný vestník EÚ: Oznámenie
o vyhlásení verejného obstarávania : 2014/S 078-135631 zo dňa 19.04.2014, Vestník verejného
obstarávania :Vyhlásenie verejnej súťaže: VVO č.: 78 zo dňa 22.04.2014, značka: 6429 – MST

a spôsobom určeným v súťažných podkladoch formou elektronickej aukcie, kde kritériom na
vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena.
Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača po vykonaní elektronických
aukcií zo dňa 17..07.2014)
Názov predmetu zákazky: Nákup techniky pre služby mesta Piešťany
Časť 1. Kosačka na diaľkové ovládanie

Obchodné meno
uchádzača
Marián Šupa

Splnenie podmienok na
Sídlo alebo miesto splnenie kritérií požiadaviek
podnikania
určených verejným
uchádzača
obstarávateľom na hodnotenie
ponúk – časť KRITÉRIA
J.Hollého 53/159
Splnené v plnom rozsahu
922 07 Veľké
21 150,00 EUR s DPH
Kostolany

Identifikácia
úspešného/neúspešného
uchádzača

uspel

Časť 2. Multifunkčný nosič náradia s kabínou – kosačka + zimná výbava

Obchodné meno
uchádzača
Vlastimil Šiška
LESTECH

Splnenie podmienok na
Sídlo alebo miesto splnenie kritérií požiadaviek
podnikania
určených verejným
uchádzača
obstarávateľom na hodnotenie
ponúk – časť KRITÉRIA
Vozokany 62
Splnené v plnom rozsahu

Identifikácia
úspešného/neúspešného
uchádzača

uspel

69 479,50 EUR s DPH

Časť 3. Nosič náradia– – polievacia cisterna + zimná výbava

Obchodné meno
uchádzača
KOBIT SK s.r.o.

MB SERVIS s.r.o.

Splnenie podmienok na
Sídlo alebo miesto splnenie kritérií požiadaviek
podnikania
určených verejným
uchádzača
obstarávateľom na hodnotenie
ponúk – časť KRITÉRIA
Ul. M.R. Štefánika
Splnené v plnom rozsahu
2970/48 026 01
202 774,80 EUR s DPH
Dolný Kubín
Kostolecká
Splnené v plnom rozsahu
1242/19A, 922 21
240 000,00 EUR s DPH
Moravany nad/V

Identifikácia
úspešného/neúspešného
uchádzača

uspel
neuspel

Časť 4. 2 ks kolesový traktor

Obchodné meno
uchádzača
Marián Šupa

Agra s.r.o.

Splnenie podmienok na
Sídlo alebo miesto splnenie kritérií požiadaviek
podnikania
určených verejným
uchádzača
obstarávateľom na hodnotenie
ponúk – časť KRITÉRIA
J.Hollého 53/159
Splnené v plnom rozsahu
922 07 Veľké
88 000,00 EUR s DPH
Kostolany
Na Bystričku
Splnené v plnom rozsahu
800/14, 036 01
88 600,00 EUR s DPH
Martin

Spracoval : Ing. Peter BITTARA
Dňa 21.07.2014

Identifikácia
úspešného/neúspešného
uchádzača

uspel
neuspel

