Príloha č. 1.8 Metodického pokynu pre žiadateľov/prijímateľov o poskytnutie NFP z TP PRV SR 2014 –
2020 pre MPRV SR a PPA

Záznam z procesu zadávania zákazky s nízkou hodnotou

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Obec Prusy
Ulica:
Prusy
Obec:
Prusy
IČO:
00311006
Telefón:
038 / 768 24 19
Elektronická pošta:
obecprusy@stonline.sk

Štatutárny zástupca:
Mgr. Igor Súkeník, starosta obce
Číslo:
111
Poštové smerové číslo:
957 03
ID:
2021054244
Fax:
038 / 768 24 19
Internetová adresa:
www.prusy.sk

2. Názov predmetu zákazky:
Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií v obci Prusy popri ceste III.
triedy 050034 – Vetva B – nákup stavebného materiálu.
3. Druh zákazky:
Tovar/služba/stavebné práce
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
44113000-5, 44912400-0.
5. Názov projektu:
Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií v obci Prusy popri ceste III.
triedy 050034 – Vetva B.
6. Číslo Žiadosti o nenávratný finančný príspevok:
Kód výzvy: MAS_095/7.2/1
7. Opatrenie:
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania
alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do
energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj).
8. Spôsob vykonania prieskumu prostredníctvom (označí sa):
a) EKS alebo iných elektronických systémov,
b) písomnej alebo e-mailovej konzultácie – výzva na predloženie ponúk a zverejnenie na
webovom sídle verejného obstarávateľa,
c) posúdenia cenníkov, informačných materiálov a katalógov, informácií z webstránok
a pod,
d) iného odôvodneného súťažného postupu,
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e) nesúťažného postupu, ak ide o zákazku, ktorej potrebu nebolo možné vopred
predvídať a naplánovať a ktorej hodnota jednotlivo nepresiahne 1 000 EUR bez DPH,
pričom súhrnne hodnota všetkých takýchto zákaziek so zhodným predmetom plnenia
za jeden kalendárny rok na ministerstve alebo v organizácii nesmie presiahnuť hodnotu
20 000 EUR bez DPH,
f) nesúťažného postupu, ak ide o zákazku na dodanie tovarov, prác a služieb, ktoré sú
preukázateľne dostupné výlučne z jedného zdroja
9. Lehoty:
Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 27.11.2019
Lehota na predkladanie ponúk: 12.12.2019 do 09.00 hod.
Dátum ukončenia prieskumu trhu: 16.12.2019

10. Zoznam záujemcov, ktorí boli vyzvaní na predloženie ponuky:
P. č.

Obchodné meno záujemcu
STRECHY - STAVEBNINY SK
s.r.o.
HYDROS Bánovce, spol. s r.o.
Miroslav Žubor - STAVMON

1.
2.
3.

Adresa sídla/miesta podnikania

Dátum vyzvania záujemcu
na predloženie ponuky

Trenčianska cesta 1482, 957 01 Bánovce nad Bebravou

27.11.2019

Trenčianska cesta 1573/114, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Podlužany 397, 956 52 Podlužany

27.11.2019
27.11.2019

Zdôvodnenie výberu záujemcov, ktorí boli vyzvaní na predloženie ponuky:
- verejný obstarávateľ má skúsenosť s danými záujemcami, pozná ich činnosť a záujemcovia
sú oprávnení dodanie tovaru v rozsahu zákazky.

11. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk:
Obchodné meno
uchádzača

P. č.
1.
2.

Miroslav Žubor - STAVMON
HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Adresa sídla/miesta podnikania
Podlužany 397, 956 52 Podlužany
Trenčianska cesta 1573/114, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Dátum
predloženia
ponuky
04.12.2019
11.12.2019

12. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:
- neboli
13. Kritérium/kritériá na hodnotenie ponúk (označí sa príslušné kritérium/kritériá):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

najnižšia cena (v EUR s DPH),
lehota dodania,
kvalita,
kvalifikácia a skúsenosti zamestnancov určených na plnenie zmluvy,
záručný a pozáručný servis,
nástup na servisný zásah,
Iné.
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14. Vyhodnotenie predložených ponúk:
P. č.
1.
2.

Obchodné meno uchádzača
Miroslav Žubor – STAVMON, Podlužany 397, 956 52 Podlužany
HYDROS Bánovce, spol. s r.o., Trenčianska cesta 1573/114, 957
01 Bánovce nad Bebravou

Splnenie požiadaviek uvedených
vo výzve na predkladanie ponúk
(splnil/nesplnil)

Návrh na plnenie
kritéria/kritérií

splnil

25 995,65,- € s DPH

splnil

26 319,08,- € s DPH

15. Úspešný uchádzač:
Uvedie sa obchodné meno a adresa sídla/miesta podnikania uchádzača
Miroslav Žubor – STAVMON, Podlužany 397, 956 52 Podlužany, IČO: 43222820
16. Poznámka:
(ak je to relevantné)
--17. Prílohy (vyberú/doplnia sa prílohy, ktoré sú relevantné):
- Výzvy na predloženie ponúk a súťažné podklady
- Ponuky uchádzačov
- printscreen webových stránok – doklad o zverejnení zákazky

Spracoval a schválil:
Osoba poverená prieskumom
trhu:
Štatutárny zástupca
verejného obstarávateľa:

Meno a priezvisko:
Ing. Vratislav Vetrák

Dátum:
16.12.2019

Mgr. Igor Súkeník,
starosta obce

16.12.2019

Podpis:

3/3

