Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
k výzve s názvom: Stavebné materiály spotrebného charakteru
v rámci zriadeného DNS „DNS1 - Stavebné materiály 2018-2019“
podľa § 55 ods.2 a 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov organizácie:

Technické služby Žiar nad Hronom spol. s r.o.

Sídlo organizácie:

A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO:

316 096 51

Kontaktné osoby: Marcela Turčanová, Adriana Tatárová

2. Predmet zákazky:
Predmetom obstarávania je dodanie Stavebné materiály spotrebného charakteru
Predpokladaná hodnota zákazky: 57 995,00 € bez DPH
Identifikácia výzvy na predkladanie ponúk: zaslaná kvalifikovaným záujemcom a súčasne zverejnená v
zriadenom DNS dňa 20.5.2019

3. Miesto a čas otvárania ponúk: 31.5.2019 o 11:30 hod., otváranie ponúk bolo neverejné s ohľadom
na § 55 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

4. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky: Verejný obstarávateľ s ohľadom na ustanovenie § 55
ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní nezverejňuje počet ani identifikáciu uchádzačov, ktorí
predložili ponuku.
5. Poradie uchádzačov po vyhodnotení ponúk: Verejný obstarávateľ s ohľadom na ustanovenie § 55
ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zverejňuje len identifikáciu úspešného uchádzača,
charakteristiky a výhody jeho ponuky.

P.č.
1.

Obchodné meno
a sídlo úspešného
uchádzača:

Lucia Rošková R-interiér,
ul. M. R. Štefánika 2588/33
96 001 Zvolen

Celková cena v €
Poradie
bez DPH

57 921,24 €

1.

Úspešný uchádzač predložil verejnému obstarávateľovi najnižšiu cenovú ponuku. Uchádzač
predložil ponuku, kde nacenil všetky požadované položky s požadovaným množstvom tak,
ako to verejný obstarávateľ požadoval. Ponuka uchádzača obsahovala návrh kúpnej zmluvy
bez výhrad.

6. Záver: Verejný obstarávateľ týmto oznamuje úspešnému uchádzačovi, že jeho ponuku prijíma.
Ostatným uchádzačom verejný obstarávateľ oznamuje, že ich ponuky neprijíma.
7. Výzva na podpis zmluvy: Verejný obstarávateľ týmto vyzýva úspešného uchádzača, aby doručil
do sídla verejného obstarávania k rukám p. Adriany Tatárovej originál podpísanej zmluvy
vrátane jej príloh, a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa prijatia tejto informácie.
8. Poučenie: Voči tomuto rozhodnutiu verejného obstarávateľa je možné podať príslušný opravný
prostriedok podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní, a to v lehote do 10 dní odo dňa
zverejnenia tejto správy.

V Žiari nad Hronom, dňa 4.6.2019

S pozdravom

v. r.
Mgr. Igor Rozenberg., PhD. MBA
Riaditeľ a konateľ spoločnosti

