Obec Egreš – VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Kontaktná adresa: Obecný úrad Egreš, Egreš 78, 075 01 Trebišov 1

11/2018
Dok. č.:

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
A VYHODNOTENIE PORADIA UCHÁDZAČOV
podľa § 53 ods. 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Sídlo organizácie:
IČO:/DIČ:
Štatutárny orgán:
Tel. kontakt:
E-mail:

Súťaž zverejnená ako:

Obec Egreš
Obecný úrad Egreš, Egreš 78, 075 01 Trebišov 1
00 331 520 //
Ing. Gabriela Timková, starostka obce
+421(0)56 67 99 261, mobil : 0915 310 216
obecegres@kid.sk
Výzva na súťaž č.: 11/2018/StP

Miesto zverejneného oznámenia: * http://www.obec-egres.sk/index.php/dokumenty

Predmet zákazky:

Rekonštrukcia zastrešen ia objektov – Egreš – stavebná práca,
výber zhotoviteľa stavebného diela.

Opis predmetu zákazky :

Metóda uplatneného VO:

Predmetom zákazky je rekonštrukcia zastrešenia stavebných objektov OcÚ
Egreš v súlade s projektovou dokumentáciou – Rekonštrukcia zastrešenia
objektov – Egreš, ktorá bola poskytnutá záujemcom a uchádzačom na
základe ich záujmu o účasť vo vyhlásenej súťaži v súlade s požiadavkami
verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Realizácia predmetu zákazky
bude uskutočnená v súlade s ponukou technického riešenia úspešného
uchádzača oprávneného riešiť a realizovať stavebno-technické konštrukcie.
Zákazka s nízkou hodnotou realizovaná postupom podľa § 117 zákona
o verejnom obstarávaní – Stavebné práce.

Postup verejného obstarávania: Vypracovanie stavebno-technickej dokumentácie požadovaného riešenia
stavebných prác s technickou špecifikáciou funkčného návrhu oprávneným
projektantom, zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk na webovej stránke
obce, oslovenie troch záujemcov, poskytnutie súťažnej dokumentácie,
obhliadka miesta vykonania stavebných prác, doručenie ponúk uchádzačov.

Výsledok vyhodnotenia ponúk s poradím uchádzačov :
1. Maroš Toma, Trnavská 2239/15, 075 01 Trebišov, IČO: 43209131, . . CP.: 22.319,53 Eur s DPH
2. H&L Tesárstvo s.r.o. Družstevná 26, 066 01 Humenné, IČO: 43964478, . . . .CP.: 25.327,36 Eur s DPH
3. MIRATO, s.r.o.,, Dlhá 449/1, 076 62 Parchovany, IČO: 47474602, . . . . . . . CP.: 20.134,04 Eur s DPH
Úspešná ponuka ekvivalentného riešenia z ponúk uchádzačov: . . . . . . . . . 20.134,00 Eur s DPH
Zmluva o dielo bude uzatvorená v súlade s §56 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
v nadväznosti na §5 a §6 ZVO v súlade s výkazom výmer a ekonomicky najvýhodnejšej ponuky v cene do
úrovne PHZ vrátane možných naviac prác t.j. do 36.896,54,- Eur bez DPH.
V obci Egreš, dňa: 24.10.2017
Schválil:

____________________________
Ing. Gabriela Timková, starostka obce
vyhlasovateľ verejného obstarávania
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Kontaktná adresa: Obecný úrad Egreš, Egreš 78, 075 01 Trebišov 1

Dok. č.:

Adresát:
MIRATO, s.r.o.
Dlhá 449/1
076 62 Parchovany
IČO: 47474602

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / linka

11/2018/VO_StP/2

Filip/0905303752

Egreš
24.10.2018

Vec: Informácia o výsledku vyhodnotenia súťaže
Týmto Vám oznamujeme, že Vaša ponuka na predmet zákazky:
“ Rekonštrukcia zastrešenia objektov – Egreš“ – stavebná práca, výber zhotoviteľa,
bola úspešná, umiestnila sa na 1. mieste v poradí akceptovateľných ponúk všetkých uchádzačov.
Úspešný uchádzač:
MIRATO, s.r.o.,, Dlhá 449/1, 076 62 Parchovany, IČO: 47474602
Cena ponuky: 20.134,00 Eur za komplexne stavebné dielo s DPH
Predpokladaná doba dodávky: 30 kalendárnych dní.
Zdôvodnenie prijatia ponuky:
Výhodou prijatej ponuky je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka úspešného uchádzača v súlade
s nastavenými kritériami vyhlásenej súťaže vo vzťahu k ponukám iných (zúčastnených) uchádzačov.
Ďakujem Vám za účasť v súťaži a očakávam predloženie zmluvy na realizáciu stavebných prác v súlade
s Vašou ponukou.
Poučenie:
Vzhľadom k tomu, že Vaša cenová ponuka neprevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky. Zmluva o dielo bude
uzatvorené v súlade s §56 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na §5 a §6 v súlade s výkazom
výmer a Vašej ponuky. Pokiaľ ponuka z Vašej strany nebude akceptovateľnou, verejný obstarávateľ vyhlási
nové verejné obstarávanie.
Príloha: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
S pozdravom

_____________________________
Ing. Gabriela Timková, starostka obce
vyhlasovateľ verejného obstarávania
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Kontaktná adresa: Obecný úrad Egreš, Egreš 78, 075 01 Trebišov 1
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Adresát:
Maroš Toma
Trnavská 2239/15
075 01 Trebišov
IČO: 43209131

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / linka

11/2018/VO_StP/3

Filip/0905303752

Egreš
24.10.2018

Vec: Informácia o vyhodnotení súťaže organizovanej prieskumom trhu
Týmto Vám oznamujeme, že Vaša ponuka na predmet zákazky:
“ Rekonštrukcia zastrešenia objektov – Egreš“ – stavebná práca, výber zhotoviteľa,
bola úspešná, umiestnila sa na 2. mieste v poradí akceptovateľných ponúk všetkých uchádzačov.
Úspešný uchádzač:
MIRATO, s.r.o.,, Dlhá 449/1, 076 62 Parchovany, IČO: 47474602
Cena ponuky: 20.134,00 Eur za komplexne stavebné dielo s DPH
Predpokladaná doba dodávky: 30 kalendárnych dni.
Zdôvodnenie prijatia ponuky:
Výhodou prijatej ponuky je vyššie celkové hodnotenie pomeru ceny a kvality, než je Vami ponúkané
riešenie v zmysle uplatňovaných kritérií a technického riešenia ponúkanej špecifikácie komponentov
stavebno-technického riešenia a likvidácie starej krytiny pre vyhlasovateľa súťaže.
Ďakujem Vám za účasť v súťaži a dúfam, že tento neúspech Vás neodradí od ďalšej účasti nami
organizovaných súťaži.
Poučenie:
Vzhľadom k tomu, že cenová ponuka úspešného uchádzača neprevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky
vyhlasovateľa súťaže, zmluva o dielo bude uzatvorené v súlade s §56 zákona o verejnom obstarávaní
v nadväznosti na §5 a §6 v súlade s výkazom výmer a cenovou ponukou úspešného uchádzača.
Príloha: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
S pozdravom

_____________________________
Ing. Gabriela Timková, starostka obce
vyhlasovateľ verejného obstarávania

Obec Egreš: “Rekonštrukcia zastrešenia stavebných objektov OcÚ Egreš“ – výber dodávateľa
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Obec Egreš – VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Kontaktná adresa: Obecný úrad Egreš, Egreš 78, 075 01 Trebišov 1

11/2018
Dok. č.:

Adresát:
H&L Tesárstvo s.r.o.
Družstevná 26
066 01 Humenné
IČO: 43964478
Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo
11/20186/VO_StP/4

Vybavuje / linka

Egreš

Filip/0905303752

24.10.2018

Vec: Informácia o vyhodnotení súťaže organizovanej prieskumom trhu
Týmto Vám oznamujeme, že Vaša ponuka na predmet zákazky:
“ Rekonštrukcia zastrešenia objektov – Egreš“ – stavebná práca, výber zhotoviteľa,
bola úspešná, umiestnila sa na 3. mieste v poradí akceptovateľných ponúk všetkých uchádzačov.
Úspešný uchádzač:
MIRATO, s.r.o.,, Dlhá 449/1, 076 62 Parchovany, IČO: 47474602
Cena ponuky: 20.134,00 Eur za komplexne stavebné dielo s DPH
Predpokladaná doba dodávky: 30 kalendárnych dní.
Zdôvodnenie prijatia ponuky:
Výhodou prijatej ponuky je vyššie celkové hodnotenie pomeru ceny a kvality, než je Vami ponúkané
riešenie v zmysle uplatňovaných kritérií a technického riešenia ponúkanej špecifikácie komponentov
bezdrôtového rozhlasu pre vyhlasovateľa súťaže.
Ďakujem Vám za účasť v súťaži a dúfam, že tento neúspech Vás neodradí od ďalšej účasti nami
organizovaných súťaži.
Poučenie:
Vzhľadom k tomu, že cenová ponuka úspešného uchádzača neprevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky
vyhlasovateľa súťaže, zmluva o dielo bude uzatvorené v súlade s §56 zákona o verejnom obstarávaní
v nadväznosti na §5 a §6 v súlade s výkazom výmer a cenovou ponukou úspešného uchádzača.
Príloha: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
S pozdravom

_____________________________
Ing. Gabriela Timková, starostka obce
vyhlasovateľ verejného obstarávania

Obec Egreš: “Rekonštrukcia zastrešenia stavebných objektov OcÚ Egreš“ – výber dodávateľa
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