ZÁPISNICA
z vyhodnotenia cenových ponúk
Predmet zákazky :

Kultúrny dom Malé Ozorovce –Rekonštrukcia tanečnej sály.

Verejný obstarávateľ :

OBEC MALÉ OZOROVCE
Hlavná 108, 078 01 Malé Ozorovce
IČO : 00331708
Mgr. Milan Dolák, LL.M.

Štatutárny zástupca:
KOMISIA:
Predseda :

Mgr. Milan Dolák, LL.M.

Členovia :

Iveta Ondková
Pavol Sočovka

Zapisovateľka:

Iveta Ondková

Dňa 27.08.2019 o 12:30 hod. sa v zmysle § 42 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov
uskutočnilo vyhodnotenie cenových ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyhlásenej výzvou
na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie predmetu zákazky – Kultúrny dom Malé
Ozorovce – Rekonštrukcia tanečnej sály.
Prezenčná listina zo zasadnutia komisie tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.


1. Zoznam všetkých oslovených uchádzačov, na predloženie cenovej ponuky:

Poradové číslo

Subjekt

1.

PROFI INTERIER
s.r.o

2.

RUDYMAX, s.r.o.

3.

Dátum a hodina
doručenia
27.08.2019
10:23 hod.
27.08.2019
13:38 hod.
27.08.2019
13:38 hod.

OPTIMUS CEILING

4.

Ján Frajkor

27.08.2019
13:54 hod.

5.

Martin Bašista

28.08.2019
12:15 hod.

1

Údaje uchádzača
Javornícka 6168/19
974 11 Banská
Bystrica
Tehelná 292
093 03 Vranov nad
Topľou
Rokytov pri
Humennom 26
067 13 Rokytov pri
Humennom
Cintorínska 37/9
078 01 Malé
Ozorovce
Moskovska 23
071 01 Michalovce

6.



30.08.2019
10:44 hod.

Ján Sopko

2. Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili cenové ponuky v lehote
určenej na ich predloženie:

Por. č.

Dátum doručenia
1.



Harangovská 355/94
094 14 Sečovská
Polianka

Hodina doručenia

0

Údaje uchádzača

0

0

3. Splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa:

Členovia komisie na vyhodnotenie súťažných ponúk prekontrolovali úplnosť predložených
ponúk a splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa, ktoré boli uvedené vo výzve na
predloženie ponuky. Na základe vykonania formálnej kontroly splnenia podmienok účasti
a splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa komisia konštatuje, že všetci uchádzači splnili
podmienky ako aj ostané podmienky určené verejným obstarávateľom.


4. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:

Žiadny uchádzač nebol vylúčený.


5. Vyhodnotenie:

Komisia vyhlasuje, že predložené ponuky uchádzačov spĺňajú všetky požiadavky verejného
obstarávateľa.
Komisia pri skúmaní ponúk nezistila žiadne zrejmé matematické chyby v cenách
predložených v ponukách uchádzačov a nepristúpila k ich oprave.
Do vyhodnotenia boli zaradené ponuky uchádzačov: 0

Verejný obstarávateľ stanovil nasledovné kritériá na vyhodnotenie ponúk:
1.
2.
3.
4.

Predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom:
Miesto poskytnutia predmetu zákazky: Kultúrny dom Malé Ozorovce
Rozdelenie na časti: predmet zákazky nie je rozdelený na časti
Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy:
Požadovaný termín realizácie : do 9 mesiacov po podpise zmluvy / objednávky
2

Verejný obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok
3

4

