Obec Oravská Jasenica, Obecný úrad 029 64 Oravská Jasenica č.126

Canstav s. r. o.
Nám. A. Bernoláka 375/1
029 01 Námestovo

Vaša číslo

Naše číslo
437/2018

Vybavuje
Ing. Graňák

Dátum:
Oravská Jasenica
26.07.2018

Vec
Zákazka s nízkou hodnotou – informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Na základe vyhodnotenia ponúk v zadaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona
o verejnom obstarávaní s predmetom zákazky: „SO 3.1 Rožkov potok – rozšírenie vodovodu“,
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme že Vami predloženú ponuku
prijímame
a uzavrieme s Vami zmluvu o dielo. Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať v termíne do
30.11.2018. Upozorňujeme na ustanovenie §45 odst. 1 zákona o verejnom obstarávaní cit.:
„Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s Vašou predloženou
ponukou“.
Komisia vyhodnocovala ponuky vzhľadom na verejným obstarávateľom požadované kritérium –
najnižšia cena spolu celkom s DPH. Poradie jednotlivých uchádzačov po vyhodnotení kritérií
hodnotenia predkladaných uchádzačmi, ktorých ponuky neboli vylúčené boli nasledovné:
Uchádzač
Canstav s. r. o., Nám. A. Bernoláka 375/1, 029 01 Námestovo
SDaM, s. r. o., Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo
Z-mont s. r. o., Oravská Jasenica 614, 029 64 Oravská Jasenica
Stavinek s. r. o., Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo

Kritérium
16.139,02 €
17.455,68 €
23.906,04 €
29.476,08 €

Poradie
1.
2.
3.
4.
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Nakoľko Vaša ponuka dosiahla najnižšiu cenu a splnila verejným obstarávateľom všetky
stanovené kritériá a podmienky účasti, boli ste vyhodnotený ako úspešný uchádzač a Vašu
ponuku verejný obstarávateľ prijíma.

Poučenie:
Podľa § 170 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní nie je možné voči vyhodnoteniu ponúk alebo
návrhov v zadaní postupu podľa § 117 uplatniť revízny postup podaním námietky v zmysle § 170
ods. 3 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.

Ing. Karol Graňák
Starosta obce
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