SPRÁVA
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky, rámcovej dohody alebo
dynamického nákupného systému
Úradný názov:

SANTA-TRANS.SK, s.r.o.

Poštová adresa:

Fučíkova 335/2

Mesto/obec:

Rajec

IČO:

36695696

Predmet zákazky:

Vybavenie skladu do výrobného závodu v Rajeckej Lesnej

Predpokladaná
hodnota zákazky:

478 755,00 EUR bez DPH

PSČ:

015 01

2. Použitý postup zadávania zákazky
Označenie postupu:
Nadlimitná zákazka

Verejná súťaž
Užšia súťaž
Rokovacie konanie so zverejnením
Priame rokovacie konanie
§ 92 – 99 zákona
§ 100 - 102 zákona

3. Dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného
obstarávania a čísla týchto oznámení
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom
vestníku Európskej únie:

2013/S 124-212525 z 28.6.2013

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo
Vestníku verejného obstarávania:

VVO č. 125/2013 z 28.06.2013 číslo 10247-MST

4. Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu
Obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO:
-

Odôvodnenie výberu:
Predloženie ponuky v US
Zaslanie výzvy na predloženie ponuky v zmysle §
100 ods.5 a čl. X bod 1 Smernice ŽSK č. 101/2012
o verejnom obstarávaní (databáza dodávateľov
tovarov, prác a poskytovateľov služieb, s ktorými má
ŽSK pozitívne skúsenosti z predchádzajúcich
zmluvných plnení)
Zaslanie výzvy na rokovanie (na základe
pozitívnych skúseností z predchádzajúcich zmluvných
plnení, resp. výber podľa predmetu činnosti na
internete)

5. Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia
Vylúčení uchádzači alebo záujemcovia:

Označenie relevantnej skutočnosti podľa:

Obchodné meno, Sídlo/miesto podnikania, IČO:

§ 33 ods. 7 písm. a) zákona
§ 33 ods. 7 písm. b) zákona

NEDCON SALES s.r.o., Holandská
Pardubice- Drozdice, Česká republika

§ 33 ods. 7 písm. c) zákona

34,

§ 33 ods. 7 písm. d) zákona
§ 42 ods. 1 zákona
§ 42 ods. 5 písm. a) zákona
§ 42 ods. 5 písm. b) zákona

Obchodné meno, Sídlo/miesto podnikania, IČO:

§ 33 ods. 7 písm. a) zákona
§ 33 ods. 7 písm. b) zákona

Dexion, spol. s r.o., Triblavisnká 3197, 900 25
Chorvátsky Grob

§ 33 ods. 7 písm. c) zákona
§ 33 ods. 7 písm. d) zákona
§ 42 ods. 1 zákona
§ 42 ods. 5 písm. a) zákona
§ 42 ods. 5 písm. b) zákona

Obchodné meno, Sídlo/miesto podnikania, IČO:

§ 33 ods. 7 písm. a) zákona
§ 33 ods. 7 písm. b) zákona

PROMAN, s.r.o., Piešťanská 2293/68, 915 01
Nové Mesto nad Váhom

§ 33 ods. 7 písm. c) zákona
§ 33 ods. 7 písm. d) zákona
§ 42 ods. 1 zákona
§ 42 ods. 5 písm. a) zákona
§ 42 ods. 5 písm. b) zákona

6. Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk
Vylúčení uchádzači:

Označenie relevantnej skutočnosti podľa:

Obchodné meno, Sídlo/miesto podnikania, IČO:
-

§ 42 ods. 5 písm. c)
§ 42 ods. 5 písm. d)
§ 42 ods. 5 písm. e)
§ 42 ods. 7

7. Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo
rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy
Obchodné meno:

MECALUX Slovensko s.r.o.

Sídlo/miesto podnikania

Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava

IČO:

45331758
Splnenie podmienok účasti po doplnení dokumentácie a opakovanom
posúdení z titulu rozhodnutia ÚVO o podaných námietkach uchádzačom
umiestneným na 1. mieste v el. aukcii

Odôvodnenie výberu:
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Podiel zákazky alebo RD,
ktorý úspešný uchádzač
má v úmysle zadať tretím
osobám:

nie je známy

Konečná hodnota zákazky:

465 000,00 EUR bez DPH

8. Poradie uchádzačov v zmysle § 44 ods. 2 zákona
1.

MECALUX Slvensko s.r.o., Bratislava

2.

Toyota material handling Slovensko, s.r.o., Bratislava

3.

STOW ČR s.r.o., Říčany u Prahy

9. Odôvodnenie použitia rokovacieho konania
§ 55 ods. 1 písm. a) zákona
§ 55 ods. 1 písm. b) zákona

Rokovacie konanie bez zverejnenia

§ 55 ods. 1 písm. c) zákona
§ 55 ods. 1 písm. d) zákona
§ 55 ods. 1 písm. e) zákona
§ 58 písm. a) zákona
§ 58 písm. b) zákona

Priame rokovacie konanie

§ 58 písm. c) zákona
§ 58 písm. d) zákona
§ 58 písm. e) zákona
§ 58 písm. f) zákona
§ 58 písm. g) zákona
§ 58 písm. h) zákona
§ 58 písm. i) zákona
§ 58 písm. j) zákona

10. Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky
§ 46 ods. 1 písm. a) zákona
§ 46 ods. 1 písm. b) zákona
§ 46 ods. 1 písm. c) zákona
§ 46 ods. 1 písm. d) zákona
§ 46 ods. 2 zákona

Dátum vypracovania správy:

21.1.2014

Kontaktná osoba:

Ing. Beáta Topoľská
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