NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY
PODĽA § 8
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 24 ODS. 2 A ODS. 3 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Predmet zákazky/rámcovej
dohody

"Rekonštrukcia budovy CSS - AVE"

Hodnota zákazky

1 864 998,54 EUR bez DPH

Použitý postup zadávania zákazky

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska podľa § 113
a § 114 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
"ZVO"), na stavebné práce - nie bežne dostupné na trhu

Dátum uverejnenia oznámenia
v Úradnom vestníku EÚ

Neaplikuje sa.

Dátum uverejnenia
oznámenia vo vestníku VO

08.08.2019

Číslo oznámenia v Úradnom
vestníku EÚ

Neaplikuje sa.

Číslo oznámenia vo
vestníku VO

22500 - WYP

Identifikácia vybraných
záujemcov a odôvodnenie ich
výberu

Neaplikuje sa.
Uchádzač REKONDÍCIA SK, s.r.o., so sídlom SNP 113/1, 956 18 Bošany
bol vylúčený v súlade s ustanovením § 53 ods. 5 písm. b) ZVO.

Identifikácia vylúčených
uchádzačov/ záujemcov a
odôvodnenie ich vylúčenia

Odôvodnenie vylúčenia
mimoriadne nízkych ponúk

Uchádzač Sestav, s.r.o., so sídlom J.L.Bellu 34/809, 019 01 Ilava bol
vylúčený v súlade s ustanovením § 53 ods. 5 písm. c) ZVO.
Uchádzač VOD – EKO a.s., so sídlom Zlatovská 2193/33, 911 38
Trenčín bol vylúčený v súlade s ustanovením § 53 ods. 5 písm. c) ZVO.

Neaplikuje sa.
Keraming a.s., Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Identifikácia úspešného
uchádzača a odôvodnenie výberu
jeho ponuky

Dôvody úspešnosti ponuky uchádzača: Uchádzač predložil v lehote na
predkladanie ponúk platnú ponuku v súlade s požiadavkami
uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk a v zmysle Súťažných
podkladov, pričom ponúkol najvýhodnejšiu ponuku. Komisia označila
ponuku uchádzača za úspešnú.

Podiel zákazky/ rámcovej dohody,
s úmyslom zadať tretím osobám
(ak je známy)

Neaplikuje sa.

Odôvodnenie použitia
rokovacieho konania so
zverejnením/ súťažného
dialógu/priameho rokovacieho
konania alebo zadávania koncesie
§ 101 ods. 2

Neaplikuje sa.

Odôvodnenie prekročenia lehoty
- §135 ods. 1 písm.h) a l) a
prekročenia podielu podľa §135
ods. 1 pism. k)

Neaplikuje sa.

Odôvodnenie prekročenia lehoty
- § 133 ods. 2

Neaplikuje sa.

Odôvodnenie použitia iných ako
elektronických prostriedkov
komunikácie

Neaplikuje sa.

Zistený konflikt záujmu a
následne prijaté opatrenia

Neaplikuje sa.

Dôvod zrušenia použitého
postupu zadávania zákazky

Neaplikuje sa.

Poznámka: [Kliknutím zadáte text] [Kliknutím zadáte dátum.] – po kliknutí na výberové pole môžete zadať vlastný text, resp. vybrať dátum;
[Vyberte položku.] – po kliknutí na výberové pole sa Vám zobrazia možnosti výberu; [Zadajte akýkoľvek obsah, ktorý chcete opakovať, vrátane
iných ovládacích prvkov obsahu. Tento ovládací prvok môžete vložiť aj okolo riadkov tabuľky, a tak opakovať časti tabuľky.] – po kliknutí sa objaví
možnosť pridať ďalší obsah [+], pred vypĺňaním treba pridať potrebný/ požadovaný počet výberových okien/ obsahu cez tlačidlo [+]

