Zápisnica
vyhotovená podľa § 42 ods.(9) zákona 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
z vyhodnotenia časti ponúk označených ako „Kritériá“ vo verejnom obstarávaní na uskutočnenie stavebných prác
s názvom:
„Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat, Rybany"
Žabokreky nad Nitrou 4.10.2013.

A. Zoznam členov komisie:
Ing.Gabriel Bíro
Ing.Juraj Štefanka,
Ing.Juraj Kuzma

B. Zoznam uchádzačov , ktorí predložili ponuku do verejného obstarávania a ich
návrh na plnenie „Kritéria“
Kritérium pre hodnotenie ponúk

cena za dielo v eurách s DPH

PRENAK, spol. s r.o.
Sládkovičova 5
921 01 Piešťany
IČO: 31439110

600 004,46

C. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia
Obstarávateľ z verejného obstarávania nevylúčil žiadneho uchádzača.

D. Záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia
mimoriadne nízkej ponuky podpísaný všetkými účastníkmi,
Neaktuálne

E. Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk,
Z verejného obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky.

F. Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných
uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel
subdodávky, ak je známy,

1

Kritérium na hodnotenie ponúk a spôsob jeho uplatnenia
1 . Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v zmysle § 35 ods. 1 písm. b) „Zákona“.
V tomto kritériu sa bude hodnotiť celková cena za celý predmet zákazky v eurách (zaokrúhlená na 2
miesta.

desatinné

2. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu zákazky
vyjadrených v eurách, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Komisia zoradí ponuky v poradí od jedna do
n, kde n je počet hodnotených ponúk. Na prvom poradí sa umiestni ponuka s najnižšom cenou za predmet obstarania,
ostatné ponuky sa podľa ceny zoradia vzostupne od 2 do n.
3. Úspešným uchádzačom v tejto zákazke sa stane uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom poradí , čiže ponúkol za
dodanie predmetu zákazky najnižšiu cenu.
4. Ostatní uchádzači, ktorí ponúkli za dodanie predmetu zákazky cenu vyššiu ako ponúkol úspešný uchádzač, v tejto
zákazke neuspejú.
Poradie uchádzačov:
Kritérium pre hodnotenie ponúk

cena za dielo v eurách s DPH

1. PRENAK, spol. s r.o.
Sládkovičova 5
921 01 Piešťany
IČO: 31439110

600 004,46

Úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní sa stáva spoločnosť:

PRENAK, spol. s r.o.
Sládkovičova 5
921 01 Piešťany
IČO: 31439110
Uchádzač bol úspešný , nakoľko jediný predložil ponuku.

G. Informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti,
Uchádzač splnil podmienky účasti.

H. Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal
zápisnicu s výhradou.
Neaktuálne.

I. Mená, priezviská a podpisy zúčastnených členov komisie:
Ing.Gabriel Bíro
Ing.Juraj Štefanka,
Ing.Juraj Kuzma
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