ZÁPIS Z PRIESKUMU TRHU
Predmet zákazky: CYKLISTICKÝ

TRAIL ŽIAR NAD HRONOM - LUTILA

Predmetom zákazky je vybudovanie singletrailu/ trialu. Trail je navrhnutý o celkovej dĺžke cca 1,6 km s
alternatívnym prepojením cyklistického chodníka končiaceho pri čerpacej stanici SLOVNAFT na ulici SNP s
navrhovaným trialom o dĺžke cca 500 m ako i variantné napojenie v mieste záhradkárskej oblasti obce Lutila.
Začiatok je situovaný od kruhového objazdu pod Kauflandom v Žiari nad Hronom s ukončením na štátnu
cestu III. Triedy III/2482 – ul. Štefánikova. Návrh šírkového usporiadania bol zadaný požiadavkou investora a
to so šírkou 1,5 -2,0 m.
Spôsob vykonania prieskumu trhu: elektronicky-e-mailom
Termín vykonania prieskumu: marec 2021
Výzva na predloženie ponuky bola zverejnená v Josephine dňa 22.3.2021.
Na základe Výzvy boli ku dňu predkladania ponúk 31.3.2021 do 10:00 hod predložené 2 ponuky:
P. č.

Dátum a čas predloženia

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

1.

STRABAG s.r.o. (IČO: 17317282, SK)

2.

PE BONUM s.r.o. (IČO: 52932133, SK)

CP:
Došlo: 31.3.2021 9:37:32
ID 31100
Došlo: 29.3.2021 22:18:15
ID 30987

Splnenie podmienok účasti
P. č.
Obchodné meno a sídlo uchádzača:

§ 32 ods. 1 písm. e) a f) v nadväznosti
na ods. 2 písm. e) a f) zákona č.
343/2015 Z. z zákona o verejnom
obstarávaní

1.

STRABAG s.r.o. (IČO: 17317282, SK)

SPLNIL

2.

PE BONUM s.r.o. (IČO: 52932133, SK)

SPLNIL

Vyhodnotenie kritérií/ponúkaná cena uchádzačov:
P.č.

1.

2.

Obchodné meno
a sídlo uchádzača:

Cena v €
Poradie
bez DPH

s DPH

24 892,39,-

29 870,87,-

1.

28 691,00,-

31 560,10,-

2.

STRABAG s.r.o. (IČO: 17317282, SK)

PE BONUM s.r.o. (IČO: 52932133, SK)

Vybraný dodávateľ: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/a, 825 18 Bratislava, splnil podmienky účasti
a požiadavky verejného obstarávateľa, zároveň ponúkol najnižšiu cenu, ktorá je primeraná predpokladanej
hodnote zákazky.
Zdôvodnenie výberu: Vybraný uchádzať splnil podmienky účasti, predložil najnižšiu cenu.
Lehota plnenia: 2 mesiace od účinnosti zmluvy
Spôsob vzniku záväzku :
a) Na základe zmluvy a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb.
b) Na základe potvrdenej objednávky a následnej fakturácie za poskytnutú dodávku
c) Na základe telefonickej objednávky a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb alebo
úhrady hotovosťou.

Mgr. Martina Klacek, referent VO

........................................

Ing. Juraj Miškovič, prednosta MsÚ

........................................

V Žiari nad Hronom, dňa 31.3.2021

