Obec Povina
023 33 Povina 155
Č. sp.: OMK-CUB/2014

Povina, dňa 03. 10. 2014

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
zverejnená v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle
http://www.obec-povina.sk/index.php/verejne-obstaravanie/prieskum-trhu
1. Predmet zákazky:
Oprava miestnej komunikácie - Cesta u Belanov
2. Identifikácia verejného obstarávateľa
Obec Povina
Obecný úrad Povina, 023 33 Povina, č. súp. 155
Štatutárny zástupca:
Margita Šplháková, starostka
E-mail:
margita.splhakova@obec-povina.sk
IČO:
00314200
Slovensko
Obec Povina je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní.
3. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s opravou miestnej
komunikácie na základe zadávacích podkladov verejného obstarávateľa.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet – hlavný slovník:
45233142-6 Práce na oprave ciest
4. Predpokladaná cena predmetu zákazky:
do 30 000 EUR bez DPH
5. Použitý postup verejného obstarávania:
§ 9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - predpokladaná hodnota zákazky je
vyššia než 1 000 eur v spojitosti s § 155m tohto zákona
6. Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk:
v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle:
http://www.obec-povina.sk/index.php/verejne-obstaravanie/prieskum-trhu
a zároveň zaslaná dňa 26. 09. 2014 elektronicky trom vybratým záujemcom
7 . Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
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Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk uchádzačov bola najnižšia cena, t. j. celková
cena ponuky, ktorá bola určená v EUR s DPH.
V určenej lehote do na predkladanie ponúk 01. 10. 2014 do 11:00 hod. boli doručené
v elektronickej podobe tri ponuky uchádzačov.
1. Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV, 023 01 Oščadnica 19
2. STRABAG, s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
3. DOSA Slovakia, s.r.o., Dostojevského 12, 014 01 Bytča
Vyhodnotenie a výsledok verejného obstarávania
Verejný obstarávateľ vyhodnotil ponuky nasledovným spôsobom: Maximálny počet 100
bodov získala ponuka uchádzača s najnižšou cenou. Ostatným ponukám sa počet
pridelených bodov stanovil úmerou podľa nasledovného vzorca:
Počet bodov =

najnižšia cena uchádzača
––––––––––––––––––––––––––
cena hodnoteného uchádzača

x 100

(výsledok bol zaokrúhlený na dve desatinné miesta).

Úspešným uchádzačom sa stal uchádzač, ktorého ponuka dosiahla najvyšší počet 100
bodov. Verejný obstarávateľ zostavil poradie ponúk na základe pridelených bodov
zostupne.
Verejný obstarávateľ nezašle výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomne.
Výsledok sa zverejní v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle:
http://www.obec-povina.sk/index.php/verejne-obstaravanie/prieskum-trhu
Poradie uchádzačov po vyhodnotení ponúk:
Obchodné mená
uchádzačov/ IČO

Návrhy na
Pridelené
Sídla alebo miesta
plnenie kritériá
body Σ
podnikania uchádzačov najnižšia cena
(vylúčenie)
v EUR s DPH

1.

Ing. Pavol Šutý -EKOSTAV
22 605 789

023 01 Oščadnica 19

33 966,86

97,90

II.

2.

STRABAG, s.r.o.
17 317 282

Mlynské nivy 61/A, 825
18 Bratislava

33 255,52

100,00

I.

3.

DOSA Slovakia, s.r.o.
36 412 678

Dostojevského 12, 014
01 Bytča

35 450,10

93,81

III.

P. č.

Poradie
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Úspešným, ako je zrejmé z vyššie uvedenej tabuľky sa stal uchádzač s por. č. 2
STRABAG, s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava, ktorý predložil cenu ponuky
33 255,52 EUR s DPH, pričom získal maximálny počet 100,0 bodov.
Odôvodnenie výberu:
Ponuka sa stala úspešnou z dôvodu predloženia najnižšej ceny, ktorá bola jediným
hodnotiacim kritériom. Predložená ponuka splnila všetky požiadavky verejného
obstarávateľa. S úspešným uchádzačom bude uzavretá na základe výsledku verejného
obstarávania Zmluva o dielo.
Na uzavretie zmluvy bude úspešný uchádzač písomne vyzvaný. V prípade, ak uchádzač,
ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úspešná odmietne uzavrieť zmluvu, verejný
obstarávateľ si vyhradil právo uzavrieť zmluvu s nasledujúcim uchádzačom
v zostupnom poradí.
Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej stránke verejného
obstarávateľa.

Vypracoval: Ing. Ivan Moravčík
Schválil:

Margita Šplháková, starostka obce
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