Mesto PEZINOK
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
V Pezinku, dňa 06.07.2020
Zn.: 1/16/13/2020
Verejný obstarávateľ:
Zákazka:
Predmet zákazky:

MESTO PEZINOK
- v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
„Zabezpečenie procesu verejného obstarávania, poradenstvo“

Zápisnica z konečného vyhodnotenia
V prieskume trhu boli oslovení piati uchádzači elektronicky e-mailom (obchod@eurodotacie.sk, info@octigon.sk,
obstaravanie@vosk.sk, info@tender.sk, verea@verea.sk) a súťaž bola zverejnená na web stránke mesta Pezinok:
https://www.pezinok.sk/?yggid=900&id=10315
Predložené boli štyri cenové ponuky:
1. Enteris, s.r.o.
- 2 280,00 EUR s DPH - zabezpečenie procesu VO
- 21,60 EUR s DPH/hodina - poradenstvo
2. Verea, s.r.o.
- 2 690,00 EUR/nie je platca DPH/ - zabezpečenie procesu VO
- 14,90 EUR/hodina /nie je platca DPH/ - poradenstvo
3. Octigon, a.s.
- 2 748,00 EUR s DPH - zabezpečenie procesu VO
- 46,80 EUR s DPH/hodina - poradenstvo
4. Nosko & Partners s.r.o. - 3 000,00 EUR s DPH - zabezpečenie procesu VO
- 84,00 EUR s DPH/hodina - poradenstvo
Cenové ponuky boli doručené v stanovenej lehote do 13.05.2020 do 11:00 hod. Verejný obstarávateľ požadoval od
uchádzačov dve možnosti nacenenia predmetu zákazky na: 1. Zabezpečenie procesu VO a 2. Poradenstvo z dôvodu
výberu najlepšej ponuky resp. výberu najvhodnejšej možnosti realizácie externého verejného obstarávania pre zákazku
„Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach“. Víťaz splnil všetky kritéria súťaže. Cenová ponuka úspešného
uchádzača na zabezpečenie procesu VO bola pre verejného obstarávateľa ekonomicky najvýhodnejšia. Vyhodnotenie
sa uskutočnilo dňa 06.07.2020.
Obchodné meno víťaza:
Enteris, s.r.o., sídlo: Severovcov 24, 851 10 Bratislava, IČO: 47 551 321, konateľ: Ing. Ivana Hodošiová
Cenová ponuka, ktorú predložil na zabezpečenie procesu VO: 1 900,00 EUR bez DPH / 2 280,00 EUR s DPH
Uchádzači boli e-mailom informovaní a oboznámení o výsledku súťaže dňa 06.07.2020 a víťazný uchádzač bol
následne informovaný o ďalšom postupe ohľadom objednávky. Lehota dodania predmetu zákazky: do 90 dní od
vystavenia objednávky.

zapísala: Mgr. Vlasta Cholujová
referent verejného obstarávania
a projektového riadenia

Schvaľujem

Neschvaľujem

Ing. Silvia Ruppertová
vedúca majetkového oddelenia

