Zápisnica
o priebehu vyhodnotenia ponúk

Názov zákazky:
„Realizácia výstavy: „Cesty Vincenta Šikulu“.


Miesto konania:
Obecný úrad obce Dubová, Hlavná 39, 900 90 Dubová.



Čas konania:
Dňa 4.11.2016 o 14.00 hod.



Prítomní:
Ľudovít Ružička – starosta obce Dubová
Anežka Kyrinovičová – osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

1.

Verejný obstarávateľ – Obec Dubová, Hlavná 39, 900 90 Dubová (ďalej len „verejný
obstarávateľ“) zaslal dňa 31.10.2016 vybraným spoločnostiam výzvu na predloženie
cenovej ponuky na poskytnutie služieb súvisiacich s plánovanou výstavou– Cesty
Vincenta Šikulu za podmienok uvedených vo výzve.

2.

Na základe výzvy doručili obci svoju ponuku v stanovenej lehote nasledovné vybrané
spoločnosti:
A.

Ing. Viliam Gruska – AIA centrum, sídlo: Jurigovo nám.9, 841 05 Bratislava,
IČO: 13999524,
ponuka: 9137 / 10964,40

Cena bez DPH/s DPH.

B.

Ing. Arch Martin Kubina – pingpong s.r.o., sídlo: Hálkova 48, 831 03
Bratislava, IČO: 44528281,
ponuka: 7361 / 8833,20

Cena bez DPH/s DPH.

Oslovená PhDr.Katarína Benciová ponuku nepredložila
3.

Ponuka uvedená pod bodom B, t.j. ponuka Ing. Arch. Martin Kubina bola s ohľadom
na výšku uchádzačom ponúknutej ceny za poskytnutie služieb, ktoré sú predmetom
tejto zákazky vyhodnotená ako najvýhodnejšia ponuka z dôvodu, že jediným kritériom
vyhodnocovania ponúk bola najnižšia cena bez DPH, ponúknutá uchádzačom.

4.

Prítomní zástupcovia verejného obstarávateľa zároveň čestne vyhlasujú, že si splnili
všetky zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti v súvislosti s vykonaním
verejného obstarávania vo vzťahu ku všetkým uchádzačom

5.

Verejný obstarávateľ najneskôr do dňa nasledujúceho po vyhodnotení ponúk oznámi
mailom výsledky neúspešným uchádzačom, ako aj úspešnému uchádzačovi, že bol
vybraný na realizáciu zákazky a požiada ho o predloženie nasledovných dokladov:
-

Dokladu o oprávnení poskytovať služby podľa zmluvy o dielo (doklad o oprávnení
podnikať) v podobe výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu,

-

Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá nedoplatky poistného na zdravotné
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na dôchodkové sporenie,

a rovnako na podpis zmluvu o dielo, ktorá bola prílohou výzvy na predloženie cenovej
ponuky zo dňa31.10.2016 a to všetko najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia
o výsledku vyhodnotenia ponúk úspešnému uchádzačovi.
V Dubovej, dňa 4.11.2016
Za správnosť vyhotovenia:

________________________________
Ľudovít Ružička
starosta
_________________________________
Anežka Kyrinovičová
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

.

