Obec Komárany
Obecný úrad Komárany č. 136, PSČ : 093 01
IĆO: 00332488
+421 574422126
+421 574887130
ocu@komarany.sk
____________________________________________________________________________

Verejné obstarávanie - správa o zákazke
ZÁPIS Z PRIESKUMU TRHU
zákazka zadávaná podľa § 9 ods.9 zákona č. 25 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

___________________________________________________________________________
1.

2.
3.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Komárany, IČO : 00332488
Kontaktná osoba : Mária Kráľová, starostka obce
Adresa : Obecný úrad Komárany č. 136, PSČ : 093 01
Telefón/Fax: +421 574422126
Elektronická pošta: ocu@komarany.sk
Predpokladaná hodnota zákazky (cena bez DPH ) : 12 500,- €
Názov predmetu obstarávania :

Rekonštrukcia a modernizácia budovy materskej školy
Opis predmetu obstarávania - rozsah prác a dodávok :
V zmysle výzvy verejného obstarávateľa zo dňa 24.07.2015
5. Spôsob a čas vykonania prieskumu : Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 24.07.2015,
zverejnená v profile VO na webovej stránke obce Komárany; oslovenie firiem pôsobiacich v
oblasti vymedzenej predmetom obstarávania (elektronický prieskum).
6. Návrhy uchádzačov na plnenie kritérií – cenové ponuky :
Celková
Celková cena
Poradie
P.č.
Uchádzač – meno a sídlo
4.

1.

7.

8.

cena bez DPH
12 291,32 €

s DPH
14 749,58 €

úspešnosti
3.

ASTHERM s.r.o.,
IČO : 36605352
Močarianska 1, 071 01 Michalovce
12 124,14 €
14 548,97 €
2.
2.
STELL s.r.o.,
IČO : 36500771
Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou
Neplatca
13 987,00 €
1.
3.
Strešné izolácie s.r.o.,
IČO : 47469790
Grodzin 53, 094 31 Ďurďoš
Odôvodnenie postupu verejného obstarávateľa :
Verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. uplatnil základné princípy
verejného obstarávania, s tým, že pri postupe obstarávania predmetnej zákazky (elektronický
prieskum trhu s oslovením záujemcov pôsobiacich v predmete obstarávania) vzal do úvahy
charakter, rozsah, hodnotu a dostupnosť predmetu zákazky vychádzajúc z ekonomických,
prevádzkových a kapacitných možností verejného obstarávateľa tak, aby vynaložené náklady na
obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
Zdôvodnenie výberu : Obstarávateľ ako úspešnú vybral ponuku uchádzača
s najnižšou celkovou cenou diela

ZAPÍSAL : RNDR. VLADIMÍR HRIČÁK, OSOBA POVERENÁ VO
PRÍLOHY : - CENOVÉ PONUKY TROCH UCHÁDZAČOV
v Komáranoch, dňa 18.08.2015
Jana Kráľová, starostka obce

