OBEC PRESTAVLKY
Prestavlky č.226, 966 01
SPRÁVA O ZÁKAZKE S NÍZKOU HODNOU
prieskum trhu
(zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov )

Predmet zákazky: Oprava miestnej komunikácie v obci Prestavlky, časť Horná Trnávka
od kostola k potoku
Predmetom zákazky je oprava miestnej komunikácie v obci Prestavlky, časť Horná Trnávka od
kostola k potoku o výmere cca 707 m2.
Kód zo spoločného slovníka obstarávania (CPV) : Hlavný slovník :
45233122- Stavebné práce na stavbe okružných komunikácií/ciest
Obec Prestavlky ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 odsek (1) písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
realizoval prieskum trhu oprava miestnej komunikácie v obci Prestavlky, časť Horná Trnávka od
kostola k potoku, pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 ods. 1 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zároveň informoval prizvaných záujemcov , že v prípade ak predpokladaná hodnota zákazky
neprekročí výšku finančného limitu 15 000,00 € bez DPH, predložené ponuky budú posudzované ako
súťažné cenové ponuky v zmysle Internej smernice VO obce Prestavlky a § 117 ZVO.
Verejný obstarávateľ vyzval tri spoločnosti na osobnú prehliadku na tvare miesta a posúdenie
potrebnej opravy miestnej komunikácie od kostola k potoku v časti Horná Trnávka, ktorá sa konala
dňa 7.3.2019.
1/ Ivan Ďuriš –KERAS, Pražská 1451/15, 960 01 Zvolen
2/ HANDIWORK s.r.o., Zvolenská cesta 24, 975 04 Banská Bystrica
3/ INTERIT s.r.o., J. Jesenského 3399/87, 960 01 Zvolen
Ide o opravu plochy miestnej komunikácie 707 m2 a to :
 Vyčistenie plochy
 Spojovací nástrek
 Pokládka AC 11 o hrúbke 70mm
 Termín realizácie stavebných prác – Apríl 2019
 Termín predloženia cenových ponúk: 14.03.2019

Por
.
č.

Obchodné meno
a sídlo uchádzača:

1.

Ivan
Ďuriš
–KERAS,
Pražská 1451/15, 960 01
Zvolen

Cena v €
bez DPH

s DPH
15 704,36

Kontaktná osoba
číslo telefón
e-mail
Doručené e-mailom: dňa
13.03.2019 o 9:11 hod.
e-mail: skalenec@gmail.com
IČO: 37056425

2.

HANDIWORK
s.r.o.,
Zvolenská cesta 24, 975 04
Banská Bystrica

14 629,06

Doručené e-mailom: dňa
13.03.2019 o 08:16 hod.
e-mail: handiwork710@gmail.com
Tel: 0911 197 206
IČO: 50095820
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3.

INTERIT
s.r.o.,
J.
Jesenského 3399/87, 960
01 Zvolen

15 683,50

Doručené e-mailom : dňa
12.03.2019 o 20:03 hod.
srointerit@gmail.com
IČO: 47661992

Na základe osobnej prehliadky na tvare miesta požadovaných stavebných prác - časť Horná Trnávka
od kostola k potoku boli e-mailom predložené tri cenové ponuky.
Verejný obstarávateľ vyhodnocoval predložené cenové ponuky v zmysle Internej smernice obce
pre VO a to bodu 2 cit.:
2. Postupy verejného obstarávania pri civilných zákazkách s nízkou hodnotou,
2.2 Ak hodnota predmetu zákazky bude v sledovanom období pre zákazky na dodanie tovarov,
okrem potravín, poskytnutia služby od 5 000 EUR do 10 000,00 EUR, uskutočnenie
stavebných prác od 5 000 EUR do 15 000 EUR (bežne/nie bežne dostupných)
zodpovedný zamestnanec vyberie dodávateľa na základe
vlastného výberu a
prieskumu trhu.
2.2.1 Na zdokladovanie svojho výberu použije napr. aktuálne katalógy, letáky, oficiálny
ponukový cenník, zľavový list, prípadne osloví uchádzača, telefonicky, osobne,
e-mailom alebo písomne.
2.2.2 Pri zákazke, ktorej hodnota sa pohybuje v spodnej hranici finančného limitu pre
daný typ zákazky, bude zohľadňovať aj vedľajšie náklady, ktoré by pri nastavení
príliš formalizovaných pravidiel mohli viesť k predraženiu zákazky ( za vedľajšie
náklady sa považujú náklady na mzdy zamestnancov, spotreba kancelárskych
potrieb, tonery, elektrická energia, opotrebovanie kopírovacieho stroja a pod.)
2.3 Zodpovedný zamestnanec spíše krátky Zápis o vykonaní prieskumu trhu ( príloha č.3
Zápis z prieskumu trhu- výberu dodávateľa) a tento podpíše. Podklady a Zápis z prieskumu
trhu archivuje za účelom evidencie zákaziek na tovary, služby do 10 000,00 EUR a stavebné
práce do 15 000 EUR v sledovanom období.
2.4 Pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou v zmysle bodu 2 tohto článku je verejný
obstarávateľ povinný zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky
bol i primerané jeho kvalite a cene.
Vybraný dodávateľ: HANDIWORK s.r.o., Zvolenská cesta 24, 975 04 Banská Bystrica
Obstarávacia cena spolu : 14 629,06 EUR s DPH
Miesto dodania:

Obec Prestavlky, časť Horná Trnávka – od kostola k potoku

Lehota dodania : apríl 2019

Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto spĺňam zákonné podmienky nestrannosti , dôvernosti
a súhlasia s obsahom zápisnice v plnej miere a v slobodnej vôli a bez výhrady ju podpisujú.
Želmíra Urgelová
osoba splnomocnená za VO
Ján Abrahám
starosta obce
V Prestavlkoch , dňa 18.3.2019
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