SPRÁVA O ZÁKAZKE
podľa § 21 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky, rámcovej dohody
 Verejný obstarávateľ: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Pluhová 8, 831 03
Bratislava 3
 Predmet zákazky: Tlačiarenské služby, grafické služby a služby súvisiace s tlačou pre
zabezpečenie činnosti NÚCEM – 7. otvorenie rámcovej dohody
 Predpokladaná hodnota zákazky: 22.850,00 EUR bez DPH
 Celková konečná hodnota zákazky: 22.793,00 EUR bez DPH
 Rámcová dohoda, na ktorú nadväzuje toto opätovné otvorenie súťaže: Rámcová dohoda na
predmet „Tlačiarenské služby, grafické služby a služby súvisiace s tlačou pre zabezpečenie
činnosti NÚCEM“ uzavretá medzi Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania
(NÚCEM) ako Objednávateľom a účastníkmi tejto rámcovej dohody dňa 08. 12. 2011 (ďalej len
„Rámcová dohoda“)
 Druh rámcovej dohody: Rámcová dohoda uzavretá s viacerými účastníkmi s opätovným
otvorením súťaže podľa § 64 ods. 5 písm. b) ZVO
2. Dátum uverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania a číslo oznámenia
 Dátum uverejnenia oznámenia: 12.8.2011 vo Vestníku č. 157/2011
 Číslo oznámenia: 06202-MSS
3. Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu
 Zadávanie zákazky bolo na základe opätovného otvorenia rámcovej dohody. Výzva na podanie
ponuky bola odoslaná všetkým účastníkom rámcovej dohody.
4. Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia
 V opätovnom otvorení súťaže neboli verejným obstarávateľom požadované žiadne podmienky
účasti.
5. Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk
 Pri tejto zákazke sa neobjavila mimoriadne nízka ponuka. Komisia nepožiadala žiadneho z
uchádzačov o podrobnosti, týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.
 Komisia z tohto dôvodu nevylúčila žiadneho uchádzača.
6. 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
Úspešným uchádzačom sa stal ten, ktorého ponuka bola vyhodnotená elektronickou aukciou a jej
automatizovaným vyhodnotením ako ponuka s najnižšou cenou s poradím na 1. mieste. Poradie
ďalších uchádzačov - účastníkov rámcovej dohody na druhom a ďalších miestach sa stanovilo
automatizovaným vyhodnotením v elektronickej aukcii.
Identifikácia úspešného uchádzača po ukončení elektronickej aukcie:
ŠEVT, a. s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
Poradie uchádzačov po ukončení elektronickej aukcie:
1.
ŠEVT, a. s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
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2.
3.

Róbert Jurových – NIKARA, M. R. Štefánika 25, 963 01 Krupina
DOLIS s. r. o., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava

Dôvod úspešnosti ponúk:
Uchádzač ŠEVT, a. s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava,
splnil požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a pri vyhodnotení ponuky podľa
kritérií na vyhodnotenie ponúk sa umiestnil na 1. mieste.
Presný podiel subdodávok 0% - uchádzač nevyužije subdodávateľa na plnenie predmetu zákazky,
7. Odôvodnenie použitia rokovacieho konania
 Zadávanie zákazky bolo opätovným otvorením rámcovej dohody medzi všetkými účastníkmi
rámcovej dohody, rokovacie konanie nebolo použité.
8. Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky
 Postup zadávania zákazky nebol zrušený. S úspešným uchádzačom bude uzavretá Čiastková
zmluva č. 7 k Rámcovej dohode č. 21/2011 uzavretá podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. OZ
v znení neskorších predpisov a § 11, § 64 a ďalších súvis. ust. zák. č. 25/2006 Z.z. v znení
neskorších predpisov.
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