OBEC STRETAVA
Obecný úrad Stretava 12, 072 13 Stretava

ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA PONÚK
napísaná v zmysle § 114 ods. 4 a násl. § 52 ods. 2 a 3 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.
Dátum a čas otvárania ponúk:
22. 07. 2019 o 14:00 hod.
Pred otvorením ponúk sa overila ich neporušenosť. Komisia zverejnila obchodné mená
alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy
na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejnili.
Tento úkon vykonala komisia na mieste a v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk
a súťažných podkladoch (ďalej len „SP”) bez účasti uchádzačov a zároveň rovnaký úkon
vykonal systém Elena v prostredí určenom pre uchádzačov, ktorí predložili ponuku, nakoľko
systém Elena automaticky umožnil sledovanie otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí
predložili ponuku.
Návrhy uchádzačov na plnenie kritéria (cena):

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

Cena s DPH v EUR

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

257.497,14

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

260.167,75

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

237.999,77

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

255.428,42

EKOSTAV a.s.
Špitálska 10, 071 80 Michalovce

290.862,97
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OBEC STRETAVA
Obecný úrad Stretava 12, 072 13 Stretava
Patrik Šuchta - EUROSTAV
Pri Mlyne 1, 071 01 Michalovce

233.784,76

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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