Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
k zákazke s názvom
„Stavebný materiál potrebný k výmene výplňových konštrukcií“
vyhlásenej v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom
„Nákup stavebných materiálov pre potreby Technických služieb Žiar nad Hronom“

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 :
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
A. Dubčeka 380/45
965 01 Žiar nad Hronom
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z.
Kontaktné osoby:
Mgr. Marcela Turčanová, + 421 908 225 248, turcanova@apuen.sk

2. Identifikácia dynamického nákupného systému:
Nákup stavebných materiálov pre potreby Technických služieb Žiar nad Hronom
Oznámenie zverejnené:

v Úradnom vestníku EÚ dňa 3.2.2020 pod č. 2020/S 023-050521
vo Vestníku ÚVO dňa 4.2.2020 pod č. 7397 – MUT

Postup:

Dynamický nákupný systém (primerane užšia súťaž)

Link na kom. softvér:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/6343/summary

ID DNS v kom. softvéri: 6343
Názov zákazky:

Stavebný materiál potrebný k výmene výplňových konštrukcií

Link na kom. softvér:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7275/summary

ID zákazky:

7275

PHZ:

62 862,13 € bez DPH

Miesto a čas otvárania ponúk: 5.5.2020 o 10:30 hod., otváranie ponúk bolo neverejné s ohľadom na
použitie elektronickej aukcie a § 55 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní

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.

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.

Celková
cena v €

Obchodné meno
a sídlo úspešného
uchádzača:

Poradie

bez DPH

Lucia Rošková R-interiér M.R. Štefánika
2588/33, 960 01 Zvolen

46 355,11 €
bez DPH

1.

Úspešný uchádzač predložil verejnému obstarávateľovi najnižšiu cenovú ponuku počas
elektronickej aukcie. Uchádzač predložil ponuku, kde nacenil všetky požadované položky
s požadovaným množstvom tak ako to verejný obstarávateľ požadoval. Ponuka uchádzača
obsahovala podpísaný návrh rámcovej dohody bez výhrad.

Záver: Verejný obstarávateľ týmto oznamuje úspešnému uchádzačovi, že jeho ponuku prijíma.
Ostatným uchádzačom verejný obstarávateľ oznamuje, že ich ponuky neprijíma.
Súčasne s touto správou verejný obstarávateľ vyzýva úspešného uchádzača na poskytnutie súčinnosti
k podpisu zmluvy, a teda na doručenie podpísanej zmluvy vrátane všetkých príloh v príslušnom počte
vyhotovení do sídla verejného obstarávateľa, a to do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tejto informácie.

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 13.5.2020

S pozdravom

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

