Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

1. Názov verejného obstarávateľa
Názov:
Mesto Tvrdošín
S í d l o : Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín
IČO:
00 314 901
2. Sídlo verejného obstarávateľa
Kontaktné miesto :
Mesto Tvrdošín, Mestský úrad, Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín
Kontaktná osoba : Jana Urbanová, oddelenie výstavby
Telefón : +421 435309023
Fax : +421 435322107

Email : jana.urbanova@tvrdosin.sk
Internetová adresa : http://www.tvrdosin.sk

3. Predmet zákazky :
„Výmena strešnej krytiny Dom smútku Krásna Hôrka“.
Predmetom zákazky budú stavebné práce, ktoré budú pozostávať z demontáže sfaltovej krytiny,
dodávky a montáže krytiny, dodávky a montáže lát a kontralát vrátane náteru proti škodcom, nátery
oceľových a drevených konštrukcií
Presná špecifikácia predmetu obstarávania bola uvedená vo výkaze výmer, ktorý bol prílohou
výzvy na predkladanie ponúk.

4. Druh postupu :
§ 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.
5. 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.
6. Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk :
Profil verejného obstarávateľa podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní na
internetovej stránke dňa 05.09.2014
http://www.tvrdosin.sk/index.php/mestsky-urad/verejne-obstaravanie

7. Informácia o výsledku hodnotenie ponúk
p.
č.

1.

2.

3.

Obchodné mená uchádzačov,
adresa sídla

Ing. Ján Urban Stavebná a obchodná činnosť
Habovka 279
027 32 Habovka
Marián Rentka ml.
Klinec II, 199/14
029 43 Zubrohlava
Anton Kurjak –
KOMPLET KROV
Nad školou 673
029 43 Zubrohlava

IČO

41 913 591

Návrh na plnenie
kritéria
Najnižšia cena v EUR
s DPH

Poradie

15 389,47

III.

14 403,54

I.

15 044,11

II.

44 141 441

41 356 586

Výsledok vyhodnotenia ponúk bude zverejnený v profile verejného obstarávateľa na
webovom sídle http://www.tvrdosin.sk/index.php/mestsky-urad/verejne-obstaravanie
Identifikácia úspešného uchádzača :
Úspešným uchádzačom, ako je zrejmé z hore uvedenej tabuľky sa stal uchádzač s porad. č. 2 :
Marián Rentka ml., Klinec II, 199/14, 029 43 Zubrohlava, IČO 44 141 441, ktorý predložil cenu
ponuky 14 403,54 EUR s DPH. Podiel subdodávky nie je známy.
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 11.09.2014
Ing. Ivan Šaško
primátor mesta

