Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Novoť
976,02955 , Novoť, IČO: 00632830
Č. s.: 441 /2019/CSSNV

Novoť 02.10.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Sanácia omietok, maľovanie chodby a obytnej
časti
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Dodatok č. 1
zákazky vykonávanej postupom v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v elektronickom
systéme www.ezakazky.sk pod číslom 54045139

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Ulica:
IČO:
Kontaktná
osoba:
E-mail:
Tel.:

Centrum sociálnych služieb STUDIENKA
Novoť 976,02955 , Novoť
00632830
Mária Kozáková
kozakova@vuczilina.sk
+421 905 299 057

2. Úspešný uchádzač
Na základe kritéria najnižšia cena za predmet zákazky bol vyhodnotený ako úspešný
uchádzač:
ERPOS, spol. s r. o.
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Paula Petrušová
paula.petrusova@erpos.sk
Cenová ponuka: 16 634.98 € s DPH za celý predmet zákazky
Verejný obstarávateľ CSS STUDIENKA Novoť podľa § 55 zákona NR SR č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov listom zo dňa: 12.09.2019 oznámil úspešnému uchádzačovi, že na základe
vyhodnotenia ponúk v zákazke s názvom "Sanácia omietok, maľovanie chodby a obytnej časti"
vyhlásenej v elektronickom systéme www.ezakazky.sk pod ID č. 54045139, jeho ponuka
uspela a verejný obstarávateľ ju prijíma. Zároveň vyzval úspešného uchádzača k podpisu
zmluvy o dielo a poskytnutie súčinnosti potrebnej k uzatvoreniu zmluvného vzťahu.
Úspešný uchádzač firma ERPOS spol. s r. o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina, IČO:
31588506, odmietol uzatvoriť zmluvu o dielo, pričom svoje rozhodnutie oznámil verejnému
obstarávateľovi listom č. 067/PP/19 zo dňa: 24.09.2019.
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, verejný obstarávateľ vyzve na poskytnutie potrebnej
súčinnosti k podpisu zmluvy o dielo uchádzača dk, s. r. o., Novoť 902, 029 55 Novoť, ktorého
ponuka sa v hodnotení všetkých predložených ponúk zákazky umiestnila v poradí na 2. mieste
s návrhom na plnenie kritéria vo výške 16.790,71 EUR s DPH.
Ing. Mária Kozáková

JUDr. Ing. Róbert Srogončík
riaditeľ

