Mesto Tvrdošín
027 44 Tvrdošín, Trojičné námestie 185

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Zverejnená v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle
http://www.tvrdosin.sk/index.php/mestsky-urad/verejne-obstaravanie/mesto-tvrdoin/profilverejneho-obstaravatea
1. Predmet zákazky
„Centrum tradícií a turizmu Tvrdošín – Kanalizačná prípojka splaškových vôd“
2. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Mesto Tvrdošín
Sídlo:
Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín
zastúpené :
Ing. Ivanom Šaškom, primátorom mesta
IČO:
00 314 901
DIČ :
2020573929
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu :
SK32 0200 0000 0000 1882 8332
Telefón:
043/5309 023
Fax :
043/532 2107
Kontaktná osoba pre komunikáciu :
Mgr.Vlasta Jančeková - zástupkyňa primátora mesta
Kontaktné miesto : Mestský úrad Tvrdošín, Trojičné nám. 185
Telef. č.: 043 / 530 90 17
e-mail: zastupca@tvrdosin.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa http://www.tvrdosin.sk/
Mesto Tvrdošín je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní
3. Opis predmetu zákazky :
Predmetom zákazky je vykonať práce – kanalizačnú prípojku splaškových vôd
LIMBA, Centrum tradícií a turizmu Tvrdošín.

pre objekt

Stavebné práce budú pozostávať :
-

zemné a výkopové práce
dodanie a položenie rúrového vedenia s vytvorením lôžka pod potrubie
rezanie jestvujúceho asfaltového krytu, úprava komunikácie a chodníka
Presná špecifikácia predmetu obstarávania je vo výkaze výmer, ktorý tvoril prílohu výzvy na
predkladanie ponúk.
Predpokladaná cena predmetu zákazky : 13 500,00 EUR bez DPH

4. Použitý postup verejného obstarávanie :
§ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 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 § 155 m tohto zákona.
5. Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk :
Profil verejného obstarávateľa podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní na internetovej
stránke

www.tvrdosin.sk/index.php/mestsky-urad/verejne-obstaravanie/mesto-tvrdoin/profilverejneho- obstaravatea
6. Informácia o výsledku hodnotenia ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk :
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH za
dodanie požadovaného predmetu zákazky vyjadrená v EUR s DPH.
V určenej lehote na predkladanie ponúk do 06.11.2014 do 15.00 hod. boli doručené v elektronickej
podobe tri ponuky.
Poradie uchádzačov po vyhodnotení ponúk :

p.
č.

1.

2.

3.

Obchodné mená
uchádzačov, adresa sídla

Ing. František Jendroľ
STAVPOČ
Klin 175
029 41 Klin
OK – TEAM, s.r.o.
Štefana Furdeka 6358/10
028 01 Trstená
MBM – TECHNOLOGY,
s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo

IČO

Návrh na plnenie
kritéria
Najnižšia cena
v EUR s DPH

Poradie

14 167 361

15 680,68 €

I.

31 330 631

17 828,02 €

II.

44 670 478

17 957,54 €

III.

Verejný obstarávateľ nezašle výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomne. Výsledok
vyhodnotenia ponúk bude zverejnený v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle :
www.tvrdosin.sk/index.php/mestsky-urad/verejne-obstaravanie/mesto-tvrdoin/profil-verejnehoobstaravatea
Úspešným uchádzačom, ako je zrejmé z hore uvedenej tabuľky sa stal uchádzač s poradovým
číslom č. 3 : Ing. František Jendroľ, STAVPOČ, Klin 175, 029 41 Klin, IČO 14 167 361, ktorý
predložil cenu ponuky 15 680,68 € s DPH.

Odôvodnenie výberu :
Ponuka sa stala úspešnou z dôvodu predloženia najnižšej ceny v EUR s DPH na celý predmet
zákazky, ktorá bola jediným hodnotiacim kritériom. Predložená ponuka splnila všetky požiadavky
verejného obstarávateľa

Vypracoval :
Jana Urbanová, osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

V Tvrdošíne dňa 07.11.2014
Ing. Ivan Šaško
primátor mesta

