Miletičova 19, 826 19 B R A T I S LA V A

SPRÁVA O ZÁKAZKE
a) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa :
Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
IČO: 003328
DIČ: 2921067785
Ing. Obrtál Dušan dusan.obrtal@ssc.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN : SK4481800000007000135433
SK0681800000007000183259
Verejný obstarávateľ podľa §6 ods.1 písm. d) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov
Predmet zákazky : „Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení
– zvodidlá NH4 a EA koncovky „
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: do 5 000 000,- EUR.
b) použitý postup zadávania zákazky : nadlimitná verejná súťaž – 4 časti
c) Dátum uverejnenia oznámenia
Oznámenie o vyhlásení VO – vo vestníku EÚ dňa 04.10.2013 pod č. 2013/S 193-332282
a vo Vestníku verejného obstarávania č. 194/2013 z 04.10.2013 pod č. 16199 – MST
d) Identifikácia uchádzačov :
P.č.
1.
2.
3.
4.

Uchádzač – adresa a sídlo ( prípadne členovia skupiny dodávateľov)

HAKOM s. r.o. Československej armády 18 036 01 Martin
A.R.C. spol. s r.o. Radoľa č. 124 023 36 Kysucké Nové Mesto
GETOS, s.r.o. Zlatovská 31 91 05 Trenčín
KLS spol. s r.o. Mierová 212 821 05 Bratislava

e) Identifikácie vylúčených uchádzačov a odôvodnenie ich vylúčenia :
boli vylúčení dvaja uchádzači z nasledovných dôvodov
1. uchádzač : A.R.C. spol. s r.o. Radoľa č. 124 023 36 Kysucké Nové Mesto
mal pri predložení ponuky na dve časti obstarávaného predmetu zákazky preukázať
dodanie tovaru rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky za
predchádzajúce 3 roky v kumulatívnej výške 600 000,- € bez DPH.
Uchádzač A.R.C, spol. s r.o. Radoľa 124 023 36 Kysucké Nové Mesto na preukázanie
splnenia vyššie uvedenej podmienky účasti v rámci technickej spôsobilosti predložil
zoznam dodávok tovaru doplnený potvrdeniami odberateľov len vo výške 338 800,20 €
bez DPH

2. uchádzač : GETOS, s.r.o. Zlatovská 31

91 05 Trenčín

mal pri predložení ponuky na dve časti obstarávaného predmetu zákazky preukázať
dodanie tovaru rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky za
predchádzajúce 3 roky v kumulatívnej výške 1 200 000,- € bez DPH.
Uchádzač A.R.C, spol. s r.o. Radoľa 124 023 36 Kysucké Nové Mesto na preukázanie
splnenia vyššie uvedenej podmienky účasti v rámci technickej spôsobilosti predložil zoznam
dodávok tovaru doplnený potvrdeniami odberateľov len vo výške 1 149 230,50 € bez DPHka

f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk : neuplatňuje sa
.
g) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky
časť 1 – IVSC Bratislava
KLS spol. s r.o. Mierová 212

821 05 Bratislava na

časť 2 – IVSC Banská Bystrica
KLS spol. s r.o. Mierová 212 821 05 Bratislava
časť 3 – IVSC Žilina
HAKOM s. r.o. Československej armády 18 036 01 Martin
časť 4 – IVSC Košice
HAKOM s. r.o. Československej armády 18 036 01 Martin

Ús
pešný uchádzač(i) bol(i) identifikovaný(í) , pretože z predložených cenových ponúk
mal(i) na základe konečného vyhodnocovania ponúk po realizácii elektronickej aukcie
v zmysle § 42 ods. 7 najnižšiu cenu

h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania : neuplatňuje sa
i) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods.1 písm. h) a l) a prekročenia
podielu podľa § 108j ods.1 písm. k), odôvodnenie prekročenia lehoty podľa §
108h ods.2. :
neuplatňuje sa
k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky : neuplatňuje sa
V Bratislave dňa : 26.02.2014
Vypracoval : Ing. Obrtál Dušan
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