Obecné zastupiteľstvo Veľké Raškovce
Zápisnica
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Raškovce
zo dňa 20.septembra 2016 so začiatkom o 18.00 hodine

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolené starostom obce .
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva :
1. Kaszonyi Dionýz
2. Kocúrová Rita
3. Perinay Teodor
4. Medve Štefan
Ostatní prítomní :
Hatvanyiová Katarína, pracovníčka OcÚ
Program rokovania :
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Prejednanie otvárania obálok VO- Kanalizácia
4. Ostatné
5. Schválenie uznesenia
6. Z á v e r

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril p. Dionýz Kaszonyi .
Program rokovania obecného zastupiteľstva bol schválený jednomyseľne
poslancami takto:
Za zapisovateľa zápisnice bola určená Katarína Hatvanyiová, za overovateľov
zápisnice boli určení nasledovní poslanci obecného zastupiteľstva – Medve
Štefan, Dionýz Kaszonyi , ktorí boli jednomyseľne schválení.
V súlade s programom rokovania sa pristúpilo k vyhodnoteniu ponúk od
jednotlivých firiem na stavebné práce, čo sa týka dokončenie kanalizácie od
číslo domu 2 do číslo domu 56. Jediné kritérium bola cena.
Ponuku odovzdalo 10 firiem a to :
Cena v Eur :
Ekosvip ,s.ro.Sabinov,
788 456,12
OMOSS spol.s,r.o Trstená
1 069 570,26
HASTRA s.r.o.Žilina
895 146,10

REMOPELs.r.o. Sabinov
EUROVIA SK ,a.s. Michalovce
Chemkostav, a.s. Michalovce
Inžinierské stavby, a.s. Košice
SMS a.s. Banská Bystrica
NOVICOM s.r.o. Slivník
Gepstav Michalovce, a.s. Michalovce

743 641,88
814 600,00
946 118,36
703 380,35
941 775,20
765 298,10
707 483,06

Komisia konštatovala ,že ponuky od 1-10 splnili požiadavky na predmet
zákazky. Boli predložené náležitosti ponuky podľa vzoru uvedeného
v súťažných podkladov.
Tri najnižšie cenové ponuky mali nasledovne :
1. Inžinierské stavby Košice
2. Gepstav Michalovce, a.s. Michalovce
3. Remopel ,s.r.o. Sabinov

703 380,35 Eur
707 483,06 Eur
743 641,88 Eur

Komisia po prekonzultovaní všetkých ponúk zistil nezrovnalosti alebo nejasnosti
v informáciách ktorú , poskytla firma Inžinierske stavby Košice .Preto komisia cez
vereného obstarávateľa požiada uchádzača o vysvetlenie v časti ponuky a to strojné
vybavenie a DPS.
Uvedené ceny sú oveľa nižšie ako dostupná cena na trhu. Stanovená lehota na
doručenie vysvetlenia- dva pracovné dni odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie.
V prípade, ak vysvetlenie nepredloží stanovenej lehote, ponuka tejto firmy bude
vylúčená.
Úspešný uchádzač bude druhý v poradí t.j. Gepstav Michalovce a.s., Michalovce .
Týmto diskusným príspevkom zasadnutie bolo ukončené, zástupca starostu
obce poďakoval sa za účasť a zasadnutie ukončil.

Dionýz Kaszonyi
Zástupca starostu obce

Perinay Teodor
overovateľ

Kucúrová Rita
overovateľ

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ vo Veľkých Raškovciach dňa 20.09.92016
K bodu 1.Schválenie programu rokovania
uznesenie č.59/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. schvaľuje
Program rokovania 10.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
uznesenie č.60/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
Informáciu starostu obce o určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

K bodu 3. K otváraniu obálok verejného obstarávania „Veľké Raškovce,
Oborín –kanalizácia a ČOV „
uznesenie č.61/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach
A. berie na vedomie
a
B. schvaľuje
výsledky verejného obstarávania na stavebné práce týkajúce sa výstavby „
„Veľké Raškovce, Oborín –kanalizácia a ČOV „
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pomer hlasovania : jednomyseľne 4 za
Dionýz Kaszonyi
Zástupca starostu obce
overovatelia: Perinay Teodor
Kocúrová Rita
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