Mesto PEZINOK
Radničnénámestie7,90214Pezinok
V Pezinku, dňa 07.08.2017
Zn.: 8/1/VOW-5/2017
Verejný obstarávateľ : MESTO PEZINOK
Zákazka : - Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zákazky použil postup zadávania zákazky
podľa ust. § 5 ods. 4) a § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Predmetom zákazky bolo : Dodanie, inštalácia a konfigurácia kamerového systému mesta Pezinok
v mestskej časti, v Pezinok - Juh a Pezinok - Muškát.
Zápisnica z konečného vyhodnotenia :
Mesto Pezinok dňa 28. júla 2017 zverejnilo na svojom webovom sídle výzvu na predkladanie ponúk.
Lehota na predkladanie ponúk bola určená do piatka – t.j. do 04.08.2017 do 12:00 hodiny. Bolo
určené, že ponuky majú byť doručené na adresu : Mesto Pezinok, Mestský úrad, Radničné námestie 7,
902 14, Pezinok, do uvedeného času, s tým, že ponuky doručené po určenom termíne nebudú
vyhodnocované. Keďže bola predpokladaná hodnota zákazky uvedená vo Výzve na predkladanie
ponúk zo dňa 28.07.2017 pre predmet zákazky „Kamerový systém mesta Pezinok – rozšírenie
kamerového systému Muškát a Juh" určená do sumy vo výške v zmysle § 5 ods. 4) a § 117 zákona NR
SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, bolo možné použiť postup zadávania zákazky
prieskumom trhu.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk zákazky bola najnižšia cena celkom v EUR s DPH.
V stanovenej lehote, do 04.08.2017 do 12:00 hod. bola predložená jedna cenová ponuka :
NETCAM s.r.o.; Štúrova 12, 900 21, Svätý Jur.
Splnené boli všetky kritéria súťaže a bol vyhlásený víťaz. Otváranie obálok sa uskutočnilo dňa
07.08.2017 o 07,45 hodine za prítomnosti komisie.
Obchodné meno víťaza : NETCAM s.r.o.; Štúrova 12, 900 21, Svätý Jur. IČO: 50 309 838, Zápis v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo : 111068/B. Konečná cena zákazky
s DPH : 20 496,88 EUR
Uchádzač bol e-mailom informovaný a oboznámený o výsledku súťaže dňa 07.08.2017.
Komisia :
JUDr. Ľudovít Farbula – náčelník mestskej polície Pezinok;
Ing. Alena Gusejnová – vedúca oddelenia ekonomiky a miestnych daní MsÚ Pezinok;
Mgr. Renáta Gottschallová – vedúca majetko-právneho oddelenia MsÚ Pezinok;

Zapísal : JUDr. Ľudovít Farbula
Náčelník mestskej polície Pezinok

