Správa o zákazke
vypracovaná v zmysle §21 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
A) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Veľké Raškovce, Veľké Raškovce č.112, 076 75
a1) predmet zákazky: Stavebné úpravy v kultúrnom dome Veľké Raškovce
a2) hodnotu zákazky: predpokladaná hodnota zákazky 6000,00 bez DPH
B) Postupy zákazky : podlimitná zákazka - profil §9 ods. 9
C) Dátum uverejnenia oznámenia: zverejnené na stránke verejného obstarávateľa 29.07.2014
a zaslané 3 záujemcom
D) Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu :
Zoznám uchádzačov, ktorí predložili súťažné ponuky,
d1) Attila Hires - STAVEBNÁ ČINNOSŤ, Veľké Kapušany, P.O.Hviezdoslava 25/20, IČO:4001007
d2) BUKÓ - firma s.r.o., Hadabuda 633/17, Veľké Kapušany, 079 01, IČO: 46 760 474
d3) Lengyel Attila L-stav, Kap. Klačany 226, IČO: 41503244
E) Identifikácia vylúčených uchádzačov a odôvodnenie ich vylúčenia :
Nebol vylúčený žiaden uchádzač
F) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk :
Nebola predložená mimoriadne nízka ponuka
G) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky,
alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je
známy, poradie uchádzačov a ponúknutá cena v eur bez DPH :
g1) BUKÓ - firma s.r.o.,
4.410,04 €
g2) Attila Hires - STAVEBNÁ ČINNOSŤ
5.071,55 €
g3) Lengyel Attila L-stav
5.777,15 €
Na základe najnižšej ceny, úspešnou ponukou je, ponuka uchádzača BUKÓ - firma s.r.o.
H) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu :
Nebolo použité rokovacie konanie ani súťažný dialóg
I) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu
podľa § 108j ods. 1 písm. k), - nebolo použité
J)

odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2, - nebolo použité

K) dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky - nebola zrušená

Veľké Raškovce, dňa: 1.08.2014
Vyhotovil: Ing. Kaszonyi Dionýz

