Správa o

zákazke

(súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní v zmysle ust. § 21 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

a) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mesto Piešťany
v zastúpení primátorom mesta Ing. Remom Cicuttom
Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany
IČO 612 031
Kontaktná osoba: Ing. Peter Bittara
telefón:
+421 337765416
e-mail:
peter.bittara@piestany.sk
Predmet podlimitnej zákazky na uskutočnenie nákupu tovarov:
„Papier a kancelárske potreby“
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet hlavný slovník: 22800000-8 Papierové alebo lepenkové registre,
účtovné knihy, rýchloviazače
22816000-3 Bloky
22816100-4 Poznámkové bloky
22830000-7 Zošity
22851000-0 Rýchloviazače
30192133-2 Ceruzky
30197320-5 Zošívačky
30197621-5 Písací papier
30197642-8 Xerografický papier
30119230-1 Obálky

Predpokladaná hodnota zákazky:

61 667 € bez DPH
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b) Použitý postup zadávania zákazky:
Zadávanie podlimitnej zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní postupom podľa
§ 100 až 102 citovaného zákona.

c) Dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku
verejného obstarávania a čísla týchto oznámení :
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY):
Dátum zverejnenia výzvy vo Vestníku verejného obstarávania číslo 34/2014 dňa 18.02.
2014 pod číslom 2228 – WYT.

d) Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu:
PAPERA s.r.o.

Čerešňova 17
974 05 B. Bystrica

XEPAP spol. s.r.o.

Jesenského 4703
960 01 Zvolen

TSV Papier
Tibor Varga
ŠEVT a.s.

Adyho 14
984 01 Lučenec
Plynárenská 6
821 09 Bratislava
Fučíkova 462
925 21 Sládkovičovo

TRYPSY s.r.o.

Uchádzači splnili podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.

e) Identifikácia vylúčených
vylúčenia:

uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie

Všetci uchádzači splnili podmienky účasti uchádzačov týkajúce sa osobného postavenia podľa
§ 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28
písm. b) a g) zákona o verejnom obstarávaní. Komisia nevylúčila žiadneho uchádzača.

f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
- // g) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky,
podiel zákazky, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám,
ak je známy:
PAPERA s.r.o.

Čerešňova 17
974 05 B. Bystrica

XEPAP spol. s.r.o.

Jesenského 4703
960 01 Zvolen

TSV Papier
Tibor Varga
ŠEVT a.s.

Adyho 14
984 01 Lučenec

TRYPSY s.r.o.

Fučíkova 462
925 21 Sládkovičovo

Plynárenská 6
821 09 Bratislava

Splnené v plnom rozsahu
12,184
Splnené v plnom rozsahu
12,398
Splnené v plnom rozsahu
14,180
Splnené v plnom rozsahu
14,766
Splnené v plnom rozsahu
14,152

Informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky:
- najnižšia cena
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uspel
uspel
uspel
uspel
uspel

Ponuky boli vyhodnocované podľa kritéria uvedeného vo Výzve na predkladanie ponúk
(podlimitné zákazky) uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo dátum
zverejnenia výzvy vo Vestníku verejného obstarávania číslo 34/2014 dňa 18.02. 2014 pod
číslom 2228 – WYT a spôsobom určeným v súťažných podkladoch formou elektronickej
aukcie, kde kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena.

Konečná hodnota zadanej zákazky:
Poradie uchádzačov :
Obchodné meno
uchádzača
PAPERA s.r.o.

Návrh na plnenie kritérií
Sídlo alebo miesto
určených verejným
podnikania
obstarávateľom na hodnotenie
uchádzača
ponúk v EUR s DPH
Čerešňova 17
9,8700
974 05 B. Bystrica

Identifikácia
úspešného/neúspešného
uchádzača/ poradie

Neuspel/4

XEPAP spol. s.r.o.

Jesenského 4703
960 01 Zvolen

7,7400

Uspel/1

TSV Papier
Tibor Varga
ŠEVT a.s.

Adyho 14
984 01 Lučenec

14,1800

Neuspel/5

Plynárenská 6
821 09 Bratislava
Fučíkova 462
925 21 Sládkovičovo

8,3400

Neuspel/3

7,8200

Neuspel/2

TRYPSY s.r.o.

Ceny výstupné z e-aukcie zo dňa 08.04.2014.
Spoločnosť XEPAP spol. s.r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen bola vyzvaná spoločnosť
ako 1. v poradí k uzatvoreniu rámcovej dohody.

h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu:
- // i) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l)
a prekročenia podielu podľa § 108j ods. 1 písm. k):
- // j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2:
- // k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:
- // v Piešťanoch dňa 27.05. 2014
Správu vypracoval: Ing. Peter Bittara

Ing. Remo Cicutto
primátor mesta Piešťany
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