Informácia
o výsledku hodnotenia ponúk podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác
súvisiacich s predmetom zákazky: LIMBA - centrum tradícií a turizmu Tvrdošín, ktorej
oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania postupom verejnej súťaže bolo uverejnené vo
Vestníku verejného obstarávania číslo 128/2013 zo dňa 02.07.2013 pod číslom oznámenia
11311-MSP zverejnených podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v profile
Výsledné hodnotenie ponúk vrátane určenia poradia je uvedené v nasledovnej tabuľke:

P. č.

1.

2.

3.

4.

Obchodné mená
uchádzačov

Návrhy na plnenie
Sídlo alebo miesto
Počet
kritériá
podnikania
bodov
najnižšia cena
uchádzačov
v EUR s DPH

PSJ Hydrotranzit, a. s.

Vlčie
hrdlo
90
821 07 Bratislava

1 630 917,60

98, 59

II.

OMOSS, spol. s r.o.,

Osadská
679/15
028 01 Trstená

1 789 674,66

89,84

III.

EURO-ŠTUKONZ, s.r.o.,

Podunajská
23
821 06 Bratislava

1 799 953,60

89, 44

IV.

1 607 995,22

100,00

I.

Ing. František
STAVPOČ

Jendroľ Klin
029 41 Klin

175

Poradie

Identifikácia úspešného uchádzača:
Komisia vyhodnocovala ponuky uchádzača, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a na základe pravidiel ich uplatnenia
určených v súťažných podkladoch.
Uchádzači mali návrhy na plnenie určeného kritéria – najnižšia cena uviesť, ako celkovú cena
ponuky (zmluvná cena) v EUR s DPH, ktorú mali určiť na základe pokynov stanovených
verejným obstarávateľom.
Kritériom na hodnotenie ponúk bola najnižšia cena v EUR s DPH s pridelením relatívnej váhy
100 %. Komisia použila spôsob vyhodnotenia ponúk, podľa ktorého maximálny počet 100
bodov získa ponuka uchádzača s najnižšou cenou. Poradie ostatných ponúk bolo stanovené
úmerou.
Ponuka úspešného uchádzača bola komisiou posúdená ako spĺňajúca podmienky účasti a
požiadavky na predmet zákazky určené verejným obstarávateľom v predmetnom postupe
verejného obstarávania.
Úspešným uchádzačom sa stal uchádzač č. 4 Ing. František Jendroľ STAVPOČ, Klin 175,
029 41 Klin, ktorý predložil najnižšiu cenu ponuky 1 607 995,22 EUR s DPH a ponuka,
ktorého dosiahla najvyšší počet 100 bodov, čím sa umiestnil ako prvý v poradí z hodnotených
ponúk, ktoré neboli vylúčené. Podiel subdodávky nie je známy.

