Správa o

zákazke

(súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní v zmysle ust. § 21 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

a) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mesto Piešťany
v zastúpení primátorom mesta Milošom Tamajkom, M.B.A.
Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany
IČO 612 031
Kontaktná osoba: Ing. Peter Bittara
telefón:
+421 337765416
e-mail:
peter.bittara@piestany.sk
Predmet podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác:
„Rekonštrukcia mestskej komunikácie - Rekonštrukcia strojovne
zimného štadióna“
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45113000-2 Práce na stavenisku
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník:
50710000-2 Oprava a údržba elektrických a mechanických zariadení budov
50730000-1 Opravy a údržby chladiacich zostáv
51110000-6 Inštalácia elektrických zariadení

Predpokladaná hodnota zákazky:

100 000 € bez DPH
120 000 € s DPH

b) Použitý postup zadávania zákazky:
Zadávanie podlimitnej zákazky podľa § 91 ods. 1 písmena b) zákona o verejnom
obstarávaní postupom podľa § 100 až 102 citovaného zákona.

c) Dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku
verejného obstarávania a čísla týchto oznámení :
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY):
Dátum zverejnenia výzvy vo Vestníku verejného obstarávania číslo 110/2015 zo dňa 05.06.
2015 pod číslom 12128 – WYP.

Správa o zákazke (podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia strojovne zimného štadióna“

1z3

d) Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu:
1. Frost - service s.r.o. Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovné,
2. GEA Refrigeration Czech republic s.r.o., Malinovského 1252/36,
915 01 Nové Mesto nad Váhom.
Uchádzači splnili podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.

e) Identifikácia vylúčených
vylúčenia:

uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie

Všetci uchádzači splnili podmienky účasti uchádzačov týkajúce sa osobného postavenia podľa
§ 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28
písm. b) a g) zákona o verejnom obstarávaní. Komisia nevylúčila žiadneho uchádzača.

f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
- // g) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky,
podiel zákazky, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám,
ak je známy:
1. Frost - service s.r.o. Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovné,
2. GEA Refrigeration Czech republic s.r.o., Malinovského 1252/36,
915 01 Nové Mesto nad Váhom.
Informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky:
- najnižšia cena
Ponuky boli vyhodnocované podľa kritéria uvedeného vo Výzve na predkladanie ponúk
(podlimitné zákazky) uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo dátum
zverejnenia výzvy vo Vestníku verejného obstarávania číslo 110/2015 zo dňa 05.06. 2015
pod číslom 12128 – WYP a spôsobom určeným v súťažných podkladoch formou
elektronickej aukcie, kde kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena.

Konečná hodnota zadanej zákazky:

119 460,00 EUR vrátane DPH

(Cena výstupná z e-aukcie zo dňa 01.07. 2015)
Úspešný uchádzač Frost - service s.r.o. Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovné čestne
prehlásil, že stavebné práce bude vykonávať vo svojej pôsobnosti.
Poradie uchádzačov:
1. Frost - service s.r.o. Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovné,
2. GEA Refrigeration Czech republic s.r.o., Malinovského 1252/36,
915 01 Nové Mesto nad Váhom.

h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu:
- // i) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l)
a prekročenia podielu podľa § 108j ods. 1 písm. k):
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- // j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2:
- // k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:
- // v Piešťanoch dňa 28. 07. 2015 do 10 dní po podpise zmluvy

Správu vypracoval:
Ing. Peter Bittara

Miloš Tamajka, M.B.A.
primátor mesta Piešťany
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