OBEC STRETAVA
Obecný úrad Stretava 12, 072 13 Stretava

ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK
napísaná v zmysle § 114 ods. 6 a násl. § 53 ods. 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“)
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Stretava, Obecný úrad Stretava 12, 072 13 Stretava
Názov predmetu zákazky:
„Prestavba rodinného domu na komunitné centrum“
Postup zadávania zákazky:
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska na uskutočnenie stavebných prác.
Zákazka zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania (VVO):
č. 132/2019 zo dňa 03. 07. 2019, číslo oznámenia vo VVO 15531 – WYP.
Miesto vyhodnotenia ponúk:
Obec Stretava, Obecný úrad Stretava 12, 072 13 Stretava, zasadacia miestnosť OcÚ.
Zoznam členov komisie:
1. Mgr. Tibor Tabak – predseda komisie s právom vyhodnocovať ponuky,
2. PhDr. Dušan Obšatník – člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky,
3. Bc. Andrej Uličný – člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky,
4. Ing. Dana Gajdošová – členka komisie, osoba vykonávajúca proces VO, bez práva
vyhodnocovať ponuky.
Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku a neboli vylúčení:
P. č.

Obchodné meno alebo názov,
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu uchádzača

1.

PYROMETAL s.r.o., T. J. Moussona 1653/2, 071 01 Michalovce

2.

CM STAV s.r.o., Partizánska 6644/2B, 071 01 Michalovce

3.

TIGRID s.r.o., Priemyselná 1, 071 01 Michalovce

4.

ICL s.r.o., Prof. Hlaváča 1, 071 01 Michalovce

5.

EKOSTAV a.s., Špitálska 10, 071 80 Michalovce

6.

Patrik Šuchta – EUROSTAV, Pri Mlyne 1, 071 01 Michalovce

Komisia po otváraní ponúk vyhodnotila ponuky podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk
v súlade s § 112 ods. 6 ZVO.
Komisia verejného obstarávateľa konštatovala, že vo verejnom obstarávaní
neidentifikovala žiadny konflikt záujmov v zmysle § 23 ZVO, ktorý by mohol narušiť alebo
obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého
zaobchádzania.
Pri vyhodnocovaní ponúk komisia postupovala podľa § 53 ZVO, spôsobom určeným
v bode II.2.5) výzvy na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi (ďalej len „SP“) Kapitola A.
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Pokyny pre uchádzačov, Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk a Kapitola C. Kritéria
na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia. Každá ponuka bola vyhodnotená členom
komisie samostatne priradením poradia s tým, že uchádzač s najlepšou ponukou – najnižšou
cenou za daný predmet zákazky dostal priradené prvé miesto a ďalším v poradí boli priradené
miesta podľa výšky navrhovanej ceny.
Následne komisia dňa 22. 07. 2019 vyhodnocovala ponuky z hľadiska splnenia
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky v súlade s výzvou na predkladanie
ponúk, zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania (VVO) č. 132/2019 zo dňa 03. 07.
2019, číslo oznámenia vo VVO 15531 – WYP a SP.
Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:
Neuplatňuje sa z dôvodu zrušenia verejného obstarávania.
Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
Neuplatňuje sa.
Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov
úspešnosti ponuky; podiel subdodávky, ak je známy, informácie o vyhodnotení splnenia
podmienok účasti:
Obchodné meno alebo názov,
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu uchádzača
PYROMETAL s.r.o.
T. J. Moussona 1653/2, 071 01 Michalovce
CM STAV s.r.o.
Partizánska 6644/2B, 071 01 Michalovce
TIGRID s.r.o.
Priemyselná 1, 071 01 Michalovce
ICL s.r.o.
Prof. Hlaváča 1, 071 01 Michalovce
EKOSTAV a.s.
Špitálska 10, 071 80 Michalovce
Patrik Šuchta – EUROSTAV
Pri Mlyne 1, 071 01 Michalovce

Cena s DPH v EUR

Poradie

257.497,14

4.

260.167,75

5.

237.999,77

2.

255.428,42

3.

290.862,97

6.

233.784,76

1.

Odôvodnenie úspešnosti uchádzača:
Verejný obstarávateľ príjma ponuku uchádzača: Patrik Šuchta - EUROSTAV
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzača prebehlo po otváraní ponúk v súlade s § 40
ZVO. Uchádzač splnil všetky podmienky účasti. Zároveň komisia vyhodnotila ponuku uchádzača
z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, náležitosti ponuky a z hľadiska kritérií na
vyhodnotenie ponúk. Uchádzač splnil všetky požiadavky na predmet zákazky a náležitosti
ponuky. Z hľadiska kritérií na vyhodnotenie ponúk uchádzač predložil z ponúk, ktoré neboli
vylúčené najnižšiu cenovú ponuku a zároveň ponúkaná cena nepresiahla stanovenú
predpokladanú hodnotu zákazky.
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Podiel subdodávky, ak je známy:
Neuplatňuje sa.
Informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov sa uskutočnilo po otvaraní ponúk v súlade
s § 40 ZVO.
Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu
s výhradou:
Všetci členovia komisie podpísali túto zápisnicu bez výhrad.
Na znak súhlasu s uvedeným v tejto zápisnici, členovia komisie pripájajú svoj
vlastnoručný podpis.
V Stretave, dňa 22. 07. 2019

Podpisy členov komisie:
Mgr. Tibor Tabak

...............................

PhDr. Dušan Obšatník

...............................

Bc. Andrej Uličný

...............................

Zapísala: Ing. Dana Gajdošová

...............................

Osoba vykonávajúca proces VO
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