Obec Zlaté Klasy

Poštová 550, 930 39 Zlaté Klasy

OZNÁMENIE Z VYHODNOTENIA PONÚK
zo dňa 01. 10. 2019

predkladanými uchádzačmi v zadaní zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní s predmetom
zákazky „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Cintorínska“.
Predmet zákazky:

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Cintorínska

Lehota na predkladanie ponúk:

06.09.2019 o 09:00

Predpokladaná hodnota:

78 626,81 EUR bez DPH

Kritérium hodnotenia ponúk:

Kritérium: Najnižšia cena za predmet zákazky spolu vrátane
DPH.

A) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí boli vyzvaní na predloženie ponuky:
Uchádzač

Exterierstav s.r.o., Cintorínska 264, 930 21 Jahodná
LEROX,s.r.o., Ekoosada 3010/63, 925 22 Veľké Úľany
FE-DOP, s.r.o., Športová 112, 930 39 Zlaté Klasy
Online - building s.r.o, Veľkoblahovská cesta 72/33, 929 01 Dunajská Streda

Uchádzač „FE-DOP, s.r.o., Športová 112, 930 39 Zlaté Klasy“ zo zadania zákazky s nízkou hodnotou dňa
27.09.2019 s kapacitných dôvodov odstúpil.
B) Zoznam vylúčených ponúk s uvedením dôvodu ich vylúčenia:
Online - building s.r.o, Veľkoblahovská cesta 72/33, 929 01 Dunajská Streda
Verejný obstarávateľ uchádzača listom zo dňa 09.09.2019 požiadal o vysvetlenie / doplnenie súťažnej ponuky a to
nasledovne:
1. Predložiť identifikačné údaje uchádzača v rozsahu: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, zoznam
členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mena a priezviska, kontaktné údaje uchádzača na komunikáciu s
verejným obstarávateľom – meno kontaktnej osoby, tel. číslo, e-mailová adresa.
2. Predložiť ocenený výkaz výmer stavebných prác podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača napr. vo formáte pdf..
3. Predložiť návrh zmluvy v zmysle súťažných podkladov (výzvy na predkladanie ponúk) podpísaný uchádzačom
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
4. Predložiť výpis z Obchodného registra SR.
Lehota na doručenie bola stanovená na päť (5) pracovných dní odo dňa odoslania príslušnej výzvy uchádzačovi.
Uchádzač na výzvu na doplnenie nereagoval a predmetné vysvetlenie / doplnenie v stanovenej lehote nedoručil.

C) Dôvody vylúčenia ponúk obsahujúcich neobvykle nízku cenu:
Žiadna z ponúk nebola vylúčená.

D) Poradie uchádzačov a ich súťažných ponúk:
Uchádzač

Exterierstav s.r.o., Cintorínska 264, 930 21 Jahodná
LEROX,s.r.o., Ekoosada 3010/63, 925 22 Veľké Úľany

Kritérium

91 434,07 €
94 038,90 €

Banská Bystrica: 01.10.2019
Marek Rigó
starosta

Poradie
1
2

