Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk elektronickou aukciou
V súlade s § 100 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“) prebehlo dňa 11.02.2014 od 08.00 hod. – 09.18 hod. vyhodnotenie ponúk
pomocou elektronickej aukcie na predmet podlimitnej zákazky „Mäsá – hovädzie a bravčové
a ostatné druhy mäsa, čerstvé alebo chladené mäsá a mäsové výrobky“.“ zadávanej podľa §
100 -102 zákona o verejnom obstarávaní. Predmetná výzva na predkladanie ponúk bola
zverejnená vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 227/2013 pod číslom 18783 – WYT.
Úspešným uchádzačom je spoločnosť Cimbaľák s.r.o. Duklianska 17A/3579, 085
01 Bardejov
Poradie uchádzačov:

P. č.

Uchádzač

Mäsa - hovädzie
a bravčové mäso
čerstvé alebo
chladené a ostatne
druhý mäsa

Mäsové výrobky
Poradie

Poradie

1.

Cimbaľák s.r.o.,
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov

53 664.96
EUR s DPH

1.

29 989,80
EUR s DPH

1.

2..

Mäsovýroba Dončák,
s.r.o.
Tatranská 84
059 91 Veľký Slavkov

53 936.00
EUR s DPH

2.

X

X

Odôvodnenie prijatia ponuky podľa § 46 ods. 2 zákon o verejnom obstarávaní

Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil postup zadávania
zákazky, je povinný zverejniť na profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil.
Zdôvodnenie:
V súťaži bolo predložených päť ponúk. Po otváraní časti ponúk označených ako „Ostatné“
pre nesplnenie podmienok súťaže boli vylúčené dve ponuky. Po otváraní časti ponúk kritéria
bola vylúčená jedna ponuka, ktorá nebola predložená na celý predmet obstarávania.
V elektronickej aukcii boli vyhodnocované dve ponuky v časti a) Mäsa - hovädzie a bravčové
mäso čerstvé alebo chladené a ostatne druhý mäsa a jedna ponuka v časti b) Mäsové výrobky.

Úspešný uchádzač splnil všetky podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa,
uvedené v oznámení o vyhlásení VO a v súťažných podkladoch na predmet zákazky. Verejný
obstarávateľ má pozitívne skúsenosti z dodávok predmetu obstarávania zo strany úspešného
uchádzača z predchádzajúcich období. Po úplnom vyhodnotení ponuky dospel
k presvedčeniu, že zmluvné podmienky budú plnené zo strany dodávateľa tovaru na vysokej
úrovni v súlade s dodržaním princípu hospodárnosti a nevidí tak dôvod neakceptovania
ponuky.

