Obec Dulov, Obecný úrad Dulov, 018 52 Dulov 168

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
1) Termín zaslania Výzvy na predkladanie ponúk potenciálnym dodávateľom:
03.06.2019

2) Zoznam potenciálnych
na predkladanie ponúk:
Por. č.
1.
2.
3.

dodávateľov,

ktorým

bola

zaslaná

Výzva

Obchodné meno, sídlo
Veríme v Zábavu, s. r. o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín
OLI ihriská, s. r. o., Jasová 230, 941 34 Jasová
Peter Bajan, Rovienka 1284/4, 985 05 Kokava nad Rimavicou

3) Termín predkladania ponúk:
Od 03.06.2019 do 14.06.2019.

4) Zoznam uchádzačov a údaje zistené pri otváraní ponúk:
Por. č.
1.
2.
3.

Obchodné meno, sídlo
Veríme v Zábavu, s. r. o., Trenčín
OLI ihriská, s. r. o., Jasová
Peter Bajan, Kokava nad Rimavicou

Návrh na plnenie kritérií
bez DPH/s DPH
2980,00 € / 3576,00 €
3085,00 € / 3702,00 €
3100,00 € / 3720,00 €

5) Vyhodnocovanie ponúk:
Dňa 17.06.2019 pristúpil verejný obstarávateľ k vyhodnoteniu predložených ponúk na zákazku s nízkou
hodnotou podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom je „Vybudovanie
vonkajšieho fitness ihriska“. Ponuky boli vyhodnocované v súlade s požiadavkami uvedenými vo Výzve
na predkladanie ponúk zo dňa 31.05.2019. Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená na stránke
www.dulov.sk. Verejnému obstarávateľovi boli počas lehoty na predkladanie ponúk doručené tri
ponuky uchádzačov. Kritériom na hodnotenie ponúk bola najnižšia celková cena s DPH vrátane dopravy
a montáže.

6) Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:
Žiaden z uchádzačov nebol vylúčený.

7) Identifikácia úspešného uchádzača:
Obchodné meno, sídlo

Návrh na plnenie kritérií
bez DPH/s DPH
2980,00 / 3576,00

Veríme v Zábavu, s. r. o., Trenčín
Odôvodnenie:
Ponuka úspešného uchádzača, ktorá bola predložená splnila podmienky účasti a požiadavky verejného
obstarávateľa. S cenovou ponukou v celkovej výške 2980,00 € bez DPH / 3576,00 € s DPH
sa umiestnila na prvom mieste z pomedzi doručených ponúk. Úspešnému uchádzačovi bola dňa
06.09.2019 zaslaná objednávka na predmet zákazky.
Zapísal: Ing. Radka Dzurová
Dátum: 17.06.2019
Podpis: v.r.

v.r.
Ing. Jozef Šamaj
starosta obce

