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 )

1. Názov verejného obstarávateľa / prijímateľa: Obec Prestavlky
2. Predmet / názov zákazky:

Vysprávky ciest v obci Prestavlky

3. Druh zákazky (tovary / služby / práce): Stavebné práce
4. Kód CPV: 45233122- Stavebné práce na stavbe okružných komunikácií/ciest
5. Spôsob určenia PHZ: Rozpočet stavby (stavebného diela, alebo prác)
8. Podklady preukazujúce určenie PHZ: Rozpočet – cenová ponuka
9. Výsledná PHZ určená podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní: 13 617,89 EUR
bez DPH – podľa rozpočtu – cenovej ponuky spoločnosti STRABAG s.r.o.
10. Miesto a lehota dodania predmetu zákazky :
Miesto dodania: Obec Prestavlky
Lehoty dodania : jún – júl 2018 , na základe objednávky
11. Spôsob vykonania prieskumu trhu : poštou, osobne
12. Termín vykonania prieskumu : máj 2018 – jún 2018
13. A/ zoznam oslovených dodávateľov
Verejný obstarávateľ zadal vypracovať cenovú ponuku spoločnosti STRABAG s.r.o. na
vysprávky v obci Prestavlky, ktorá mala slúžiť aj ako predpokladaná hodnota zákazky (PHZ)
v prípade, že cenová ponuka neprekročí 20 000 EUR bez DPH. Po predložení cenovej ponuky
verejný obstarávateľ rozhodol, že zadá len niektoré časti z pôvodného zámeru, ktorý STRABAG
s.r.o. nacenil a to :
- Horná Trnávka - Kamody ........................................................ 3 474,28 EUR bez DPH
- Horná Trnávka – výjazd ........................................................... 741,21 EUR bez DPH
- Prestavlky – osada ................................................................... 9 402,40 EUR BEZ DPH
Predpokladaná hodnota zákazky :

13 617,89 EUR bez DPH
16 341,46 EUIR s DPH

Následne vyzval ďalšie tri spoločnosti na predloženie cenovej ponuky na vysprávky vyčlenených
časti do termínu 06.06.2018. Vyzvané spoločnosti na základe osobnej prehliadky konanej dňa
31.05.2018 predložili cenové ponuky na požadovaný predmet zákazky.
.

P.č.
Názov
osloveného
dodávateľa
1.

2.

3.

4.

STRABAG s.r.o.
Neresnícka cesta
3
960 01 Zvolen
Ivan Ďuriš –
KERAS
Pražská
1451/15
960 01 Zvolen
HANDIWORK
s.r.o.
Zvolenská cesta
24
975 04 Banská
Bystrica
INTERIT
s.r.o.J.Jesenské
ho 3399/87 960
01 Zvolen

Dátum
oslovenia

11.05.2018

30.05.2018

Spôsob oslovenia

Oprávnenie
dodávať
predmet
zákazky
(áno/nie)

osobne

osobne

Prijatá
ponuka:
áno/nie

áno

Doručené
osobne dňa
22.05.2018

áno

Doručené
osobne dňa
05.06.2018.

30.05.2018

30.05.2018

osobne

osobne

áno

Doručené
osobne dňa
05.06.2018.

áno

Doručené
e-mailom
dňa
06.06.2018

B/ zoznam predložených ponúk
P.č.

1.

2.

3.

4.

1

Názov a sídlo
uchádzača, ktorý
predložil ponuku

Dátum
predloženia /
dátum
vyhodnotenia

STRABAG s.r.o.
Neresnícka cesta 3
960 01 Zvolen

22.05.2018
/
06.06.2018

16 341.46

05.05.2018
/
06.06.2018

7 825,91

Ivan Ďuriš –
KERAS
Pražská 1451/15
960 01 Zvolen
HANDIWORK
s.r.o.
Zvolenská cesta
24
975 04 Banská
Bystrica
INTERIT s.r.o.
J.Jesenského
3399/87 960 01
Zvolen

05.05.2018
/
06.06.2018

05.06.2018
/
06.06.2018

Návrh na
plnenie
1
kritéria
V EUR s DPH

Vyhodnotenie
splnenia
2
podmienok
Výpis
z obchodného
registra
IČO: 44583907
Výpis zo
živnostenského
registra
IČO: 37056425

PORADIE

4
3

6 960,61

Výpis
z obchodného
registra
IČO: 50095820

1

7 504,20

Výpis
z obchodného
registra
IČO: 47661992

2

napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH
Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné
podmienky, požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).
2

14. Vyhodnotenie prieskumu na základe určených kritérií:
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky v súlade s § 44 ods.3 písm. c) – najnižšej ceny
v eur s DPH.
Vybraný dodávateľ: HANDIWORK s.r.o., Zvolenská cesta 24, 975 04 Banská Bystrica
Zdôvodnenie výberu : Verejný obstarávateľ preskúmal
predloženú ponuku uchádzača
HANDIWORK s.r.o., Zvolenská cesta 24, 975 04 Banská Bystrica, ktorý splňa podmienky účasti.
Jeho ponúknutá cena je v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa. Vypracovanie cenovej
ponuky
z hľadiska hospodárnosti a efektívneho vynakladania finančných prostriedkov je
najvýhodnejšou a akceptuje ju.
Verejný obstarávateľ vyzve uchádzača máj 2018 – jún 2018 na preloženie Zmluvy o dielo v
zmysle podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk
a predloženej cenovej ponuky
úspešného uchádzača na uvedený predmet zákazky.
Obstarávacia cena: 6 960,61 EUR s DPH
Miesto dodania: Obec Prestavlky - Vysprávky ciest v obci Prestavlky
Lehoty dodania : jún – júl 2018, na základe objednávky

Doklady , ak sa požadovali, napr. doklad o oprávnení podnikať
a. výpis z obchodného registra
b. živnostenské oprávnenie
c. iné
Spôsob vzniku záväzku :
a) Na základe zmluvy a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb.
b) Na základe potvrdenej objednávky a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác
a služieb.
c) Na základe telefonickej objednávky a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb
alebo úhrady hotovosťou.
Správa obsahuje ako prílohu 4 cenové ponuky.
Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto spĺňame zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti.
Želmíra Urgelová
osoba splnomocnená na VO:

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

Ján Abrahám
schválil :starosta

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

V Prestavlkoch, dňa 06.06.2018

