
 

                             Zverejnené na webovom sídle verejného obstarávateľa, dňa  28. 12. 2018 

Oznámenie o výsledkoch verejného obstarávania  súťaže  zákazky s nízkou hodnotou 

 Klasifikácia zákazky:  zákazka s nízkou hodnotou, podľa § 5 v spojení s § 117 zákona o verejnom 
obstarávaní ( VO ), Kód CPV ( príloha č. 1 zákona o VO ): 79950000 - 8  organizovanie výstav, veľtrhov, 
kongresov, seminárov, služby na organ. podujatí.   Používateľské ID verejného obstarávateľa:  10005970 

 

Predmet VO:    Poskytovanie  vybraných  služieb  v  rámci  projektu  verejného  obstarávateľa  EF 2019 

Projekt vyhlasovateľa súťaže:       Region project ECO & Innovation 

I. Dňa 15.10.2018 bola zverejnená na webovej adrese / portáli vyhlasovateľa – Výzva na 
predloženie cenovej ponuky vybraných služieb v rámci projektu verejného obstarávateľa EF 
2018,  s príslušnými prílohami  č.1, č.2, č.3 k výzve, obsahujúcimi podrobnosti a požadované 
náležitosti k cenovej ponuke, pre zabezpečenie verejného prístupu k zapojeniu sa do 
ponukového konania. Zároveň vyhlasovateľ   oslovil vybrané organizácie,  zaoberajúce sa podľa 
prieskumu oblasťou podnikania v predmete výzvy a určil termín pre predkladanie záväzných 
ponúk poštou, alebo osobne najneskôr do 14.12.2018 do 14.00 hod. 

II. Dňa 17.12.2018  štatutárny orgán vyhlasovateľa vymenoval Hodnotiacu komisiu (HK) na účely 
vyhodnotenia cenových ponúk v rámci VO, spĺňajúcu príslušné odborné kritériá hodnotenia. 

Dňa  21.12.2018 o 10.00 hod sa uskutočnilo neverejné rokovanie HK a otváranie obálok vo veci 
vyhodnocovania doručených ponúk záujemcov v cenovom ponukovom konaní, ktorá 
konštatovala, že počas priebehu súťaže obdŕžal vyhlasovateľ  v stanovenej lehote dopyty 
a požiadavky na vysvetlenie k podmienkam a obsahu súťaže a preto sa dňa 10.12.2018 
uskutočnila v zmysle podmienok výzvy spoločná konzultácia so záujemcami v sídle verejného 
obstarávateľa a boli podané doplňujúce požadované informácie. Zároveň HK konštatuje, že 
neboli prijaté žiadne iné podnety, či sťažnosti; ďalej že na základe výzvy zverejnenej na portáli 
vyhlasovateľa sa individuálne neprihlásili v stanovenej lehote žiadni ďalší individuálni uchádzači 
a do podateľne vyhlasovateľa doručili v stanovenom termíne ( t.j. do 14.12.2018 do 14.00 hod ) 
svoje ponuky osobne piati zo šiestich  oslovených  záujemcov a to: Združenie sociálnych 
inovátorov , občianske združenie, A. Hlinku 2568/33, 960 01 Zvolen, IČO: 356 55 704;    BIC 
Consult,  s.r.o. ,  Opatovská 23, 911 01 Trenčín, IČO:  36342149;   Anders Consulting, s.r.o., 
Hornostavská 6, 949 01 Nitra, IČO: 36 664 049;  NPS,  s.r.o., 168 Lubina, 916 12,  IČO:  
36678708;    KPS   A - Z, s.r.o., Nemcovej 30, 040 01 Košice, IČO: 36 741 329;   Účastník: ŠUME,  
spol. s r.o., 131 Abranovce, 082 52, IČO:   47 045 060 nepredložil v stanovenej lehote  uzávierky 
súťaže svoju ponuku a preto jeho tento záujemca nebol predmetom hodnotenia. Hodnotiaca 
komisia konštatovala, že súťaž prebehla bez závad, v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní a podmienkami súťaže, jednotlivé organizácie splnili súťažné podmienky bez výhrad 
a v celom rozsahu. O priebehu hodnotiaceho procesu a výsledkoch verejného obstarávania bola 
vyhotovená Zápisnica dňa 21.12.2018. 

    III.     Na základe splnených kritérií bol víťazom súťaže vybraný pre plnenie predmetu súťaže 
             uchádzač  s najnižšou cenovou ponukou.... 18 944,00 €  a to:  
               obchodná spoločnosť KPS A - Z, s.r.o., Nemcovej 30, 040 01  Košice, IČO: 36 741 329. 
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