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 : „Dve počítačové zostavy (PC, monitor, myš, klávesnica, MS Win7)
a jedna čítačka čiarových kódov“.
Predmetom zákazky je dodanie dvoch počítačových zostáv a jednej čítačky čiarových
kódov pre mestskú knižnicu.
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 27.05.2014
http://www.tvrdosin.sk/index.php/mestsky-urad/verejne-obstaravanie

7. Informácia o výsledku hodnotenie ponúk
p.
č.

1.

Obchodné mená
uchádzačov, adresa sídla

Extreme Computers
Hviezdoslavovo nám 213
029 01 Námestovo

IČO/
živnostenský
register

Návrh na plnenie
kritéria
Najnižšia cena
v EUR s DPH

41 964 012

1 440,00

Poradie

I.

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 : Extreme
Computers , Hviezdoslavovo nám 213, 029 01 Námestovo, IČO 41 964 012 , ktorý predložil cenu
ponuky 1 440,00 EUR s DPH.
Odôvodnenie výberu :

Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ zverejnil vo svojom profile na
webovom sídle a zároveň výzva bola zaslaná ďalším trom spoločnostiam, ktoré dodávajú
požadovaný tovar. V termíne na predloženie cenovej ponuky bola verejnému
obstarávateľovi zaslaná iba jedna ponuka.
Vypracoval :
Jana Urbanová, osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

V Tvrdošíne dňa 02.06.2014

Ing. Ivan Šaško
primátor mesta

