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

Rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry Tvrdošín – „vetva M“
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 VO : Jana Urbanová, oddelenie výstavby
Email :
jana.urbanova@tvrdosin.sk
Internetová adresa :
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 uskutočnenie stavebných prác, živičná úprava miestnej komunikácie ulica
Zvoničná Krásna Hôrka, ktorej predmetom bude :
-

odfrézovanie asfaltového krytu
prerovnanie asfaltového krytu
asfaltový kryt hr. 60 mm
dodanie a osadenie cestných obrubníkov
rezanie jestvujúceho asfaltového krytu
výšková úprava kanalizačných poklopov

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. 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 20.10.2014 do 15.00 hod. boli doručené tri ponuky.
Poradie uchádzačov po vyhodnotení ponúk :

p.
č.

1.

2.

3.

Obchodné mená
uchádzačov, adresa sídla

Cestné stavby Liptovský
Mikuláš spol. s r.o.
Ul. 1. mája 724
031 01 Liptovský Mikuláš
RILINE, s.r.o.
Štiavnická cesta 5140
03401 Ružomberok
Ing. František Jendroľ
STAVPOČ
Klin 175
029 41 Klin

IČO

Návrh na plnenie
kritéria
Najnižšia cena
v EUR s DPH

Poradie

31 563 732

35 347,93 €

II.

36 745 821

40 791,44 €

III.

14 167 361

34 228,38 €

I.

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 34 228,38 € 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 20.10.2014
Ing. Ivan Šaško
primátor mesta

