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 :
„PE vrecia na separovaný zber odpadu“ predmetom zákazky je dodanie vriec na separovaný zber pre občanov mesta bývajúcich
v rodinných domoch. Jedná sa o vrecia číre, modré a zelené.

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 neţ
1 000 EUR.
5. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najniţšia cena celkom v EUR vrátane DPH
za dodanie poţadovaného 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 18.03.2014
http://www.tvrdosin.sk/index.php/mestsky-urad/verejne-obstaravanie

7. Informácia o výsledku hodnotenie ponúk
uchádzač
Ing. Stanislav Kubík
MAT-obaly, s.r.o.
pobočka Štrková 973/23A
010 97 Ţilina
Cesta poľnohosp. 787
971 01 Prievidza
IČO

36 315 303
Cena bez

druh materiálu
DPH v €

Cena s
DPH v €

700x1100 (60my) modré
PAPIER

0,116 €/ks

0,139 €/ks

600x1000 (100my) zelená
SKLO

0,150 €/ks

0,180 €/ks

0,065 €/ks

0,078 €/ks

1 182,00 €

1 418,40 €

700x1100 (40my) číre

Cena celkom za
poţadované mnoţstvo
vriec

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 : MAT-obaly,

s.r.o. Pobočka, Štrková 973/23 A, 010 97 Ţilina, Cesta poľnohospodárov 787, 971 01
Prievidza, IČO 36 315 303, ktorý predloţil cenu ponuky 1 418,40 EUR s DPH. Podiel
subdodávky nie je známy.

Odôvodnenie výberu :
Na základe vykonaného prieskumu trhu, zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk profile
verejného obstarávateľa a zároveň výzva zaslaná elektronickou poštou štyrom záujemcom
bola verejnému obstarávateľovi doručená jedna ponuka, ktorú e-mailovou poštou zaslal
uchádzač:. MAT-obaly, s.r.o. Pobočka : Štrková 973/23 A, 010 97 Ţilina.

Vypracoval :
Jana Urbanová, osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
V Tvrdošíne dňa 24.03.2014
Ing. Ivan Šaško
primátor mesta

