Obec Lúčky
Lúčky 141 okres Ružomberok 03482
Zápisnica úplného vyhodnotenia častí ponúk
podľa § 42 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Predmet zákazky:
Postup:
Dátum spracovania:

Poskytovanie služieb grantového poradenstva a externého projektového
manažmentu
verejná súťaž
16.12.2015

a) Zoznam členov komisie
P. č.:

Titul, meno a priezvisko člena komisie

Právo vyhodnocovať

1.

Mgr. Mária Ťapková

Áno

2.

Miroslav Hrbček

Áno

3.

Bc. Zuzana Slimáková

Áno

4.

Mgr. Marta Bočeková

Nie

b) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky
P. č.: Obchodné meno/názov uchádzača
Sídlo/miesto podnikania uchádzača
STAR EU a.s. Vlčkova 51 Bratislava 811 04
1.
IU.N.EX PERSON spol s.r.o. Horná 13 Banská Bystrica 974 01
2.
3.

EUROFORMERS a.s. Vysokoškolákov 41 Žilina 010 08

4.
c) Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia
Neaplikuje sa.
d) Záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky
podpísaný všetkými účastníkmi
Neuplatňuje sa. Ide o zápisnicu z vyhodnotenie častí ponúk označených ako „Ostatné“.
e) Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk
Neuplatňuje sa. Ide o zápisnicu z vyhodnotenie častí ponúk označených ako „Ostatné“.
f) Identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky
alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy

Neuplatňuje sa. Ide o zápisnicu z vyhodnotenie častí ponúk označených ako „Ostatné“.
g) Informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti (ak ide o verejnú súťaž)
Neaplikuje sa.
h) Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou
Neaplikuje sa.
i) Sumár:
Hodnotenie komisie jednotlivých uchádzačov bolo smerované v stupnici od 1 do 3 pričom 1 ( jedna ) znamenala
najvyššie hodnotenie. Za hodnotiace kritérium sa považovala cena:
1. Externy projektový manažér
2. Finančný manažér
3. Externy manažér monitoringu
Cena bola požadovaná v eurách bez DPH, cenu vrátane s DPH a informáciu či je uchádzač je platiteľom DPH /
osobohodina
Na základe jednotlivých položiek s cenami uchádzačov uvedenými na jednotlivé položky v žiadosti a následne,
zaslanými do sídla verejného obstarávateľa je umiestnenie uchádzačov nasledovné:
Otázka č.

Odpovede jednotlivých poskytovateľov cien v € s DPH / osobohodina
STAR EU
IU.N.EX PERSON
EUROFORMERS
1. Predpokladaná cena 36
32,40
24,48
extérny projektový
manažér
2. Predpokladaná cena 36
Finančný manažér
3. Predpokladaná cena 42
externý
manažer
monitoringu

uchádzač
EUROFORMERS a.s.
Vysokoškolákov 41 Žilina
010 08

32,40

24,48

32,40

24,48

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Priemerná sadzba
Poradie
Priemerná sadzba
ˇUspešnosť ÁNO / NIE
1
24,48
ÁNO

IU.N.EX PERSON spol s.r.o. 2
Horná 13 Banská Bystrica
974 01

32,40

NIE

STAR EU a.s. Vlčkova 51 3
Bratislava 811 04

38,00

NIE

V Lúčkach dňa 16.12.2015.
Podpisy členov komisie:
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......................................
Mgr. Mária Ťapková
.......................................
Miroslav Hrbček
.......................................
Bc. Zuzana Slimáková
.......................................
Mgr. Marta Bočeková

3

