Zápis zo zadania zákazky
rámci postupu verejného obstarávania podťa$ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších
predpisov
v

Verejný obstarávateť: obec Soko|ovce, Piešťanská 234t84,922 o31 Soko|ovce
Predmet zákazky: Stavebný dozor

.z

Spracované: V zmys|e $ 9 ods. 9 zákona é. 25t2oO6 Z
o verejnom obstarávaní
a o zmene a dop|není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
A. Špecifikácia predmetu zákazky

:

Predmetom zákazky je zabezpeěenie stavebného dozoru ..odvodnenie komunikácie
HIohovecká uIica Soko|ovce''

-

B. Kritérium na hodnotenie ponúk:
najniŽšia ce|ková cena za predmetzákazky v Eur s DPH
G. Podmienky účastiuchádzačov:

osobné postavenie uchádzačov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
profesijného alebo obchodného registra

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:
Uchádzač musíspíňaťpodmienku úěasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v
s 26 ods. 1 písm. f) - je oprávnený poskytovať s|uŽbu, pod|'a zákona ě'.25120062' z'
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

D. Zoznam uchádzačov, u kto1ých
P.ě.

1.

2.

bo| vykonaný prieskum trhu:

obchodnf názov a sídlo uchádzača, návrhu uchádzača na plnenie
kritéria' splnenie podmienky ěasti.
Uchádzač č. í

|ng. |-uboš Dušek, Bohdanovce nad Trnavou 32,919 09 Bohdanovce nad
Trnavou
Návrh na p|nenie kritéria : 2 390 eur (uchádzač nie je p|atcom DPH)
Podmienky rjčasti: sp|nené

Uchádzač č. 2
PJ Centrum, s.r.o., Riadok 416148,922 41 Drahovce

Návrh na plnenie kritéria : 2 350 eur (uchádzaě nie je p|atcom DPH)
Podmienky rjěasti: sp|nené
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Zadávan ie zákazky pod ta s 9 ods' 9 zákona o Verejnom obstarávaní nolo zverejnená dna
.2014 na internetovej stránke verejného obstarávatel'a Www.sokolovce.Sk, Verejné
obstarávanie.
14.1

E. ldentifikácie vybratého dodávatelh s odÓvodnením zadania zákazky:
P.č. obchodnf názov uch ádzač,a
1.

Uchádzač ě. 2
PJ Centrum, s.r.o.,

41 Drahrovce

V Sokolovciach,

dĎ

a

2O,1

Riad

ok

DÓvod uspeš.nosti

:

sp|nené podmienky učasti,
za predmet
cbstarávania

416148, 922 najniŽšia celková'cena

.2O14

Stanislav Valla, starosta
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