OBEC RADOŠINA
Obecný úrad Radošina
Školská 416, 956 05 Radošina

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk zákazky podľa § 9 ods. 9
ZVO

Predmet zákazky:
Intenzifikácia triedeného zberu plastov, papiera a skla a zavedenie zberu kovových
odpadov a opotrebovaných pneumatík v obci Radošina.
Spôsob a forma vykonania prieskumu trhu1:
Prieskum trhu na zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien
a doplnkov (ďalej len „ZVO“) bol zrealizovaný formou odoslania výzvy na predloženie
cenovej ponuky trom osloveným záujemcom. Výzvy boli odoslané poštou a termín na
predkladanie ponúk bol stanovený do 15.11.2013 do 12:00 hod. na adresu spoločnosti
realizátora verejného obstarávania E-aukcie, s.r.o., Svoradova 1, 811 03 Bratislava.
V lehote na predloženie ponúk boli doručené 3 ponuky v nasledovnom poradí.
Uchádzači
Por. Dodávateľ
č.
(obchodné meno, adresa sídla alebo miesta
podnikania)
1.
2.
3.

GROSSA NOVA s.r.o., Dlhá 4, Nitra 950 50
POLMEX spol. s.r.o., Hlboká 35/531, 956 21
Jacovce
POLYNOVA, spol. s.r.o.
Kvetoslavov 212
930 41 Kvetoslavov

Doklad podľa Poradie ponúk
§ 26 ods. 1
uchádzačov
písm. f) ZVO.
áno

1.

áno

3.

áno

2.

Vybraný dodávateľ:
GROSSA NOVA s.r.o., Dlhá 4, Nitra 950 50 ponúkol podľa stanovených kritérií vo výzve
najnižšiu cenu za celý predmet zákazky s DPH (20 394,-€).
Zdôvodnenie výberu a priebehu výberu úspešného uchádzača s uvedením času a
výsledku vyhodnotenia prieskumu trhu:

1

zrealizovaného napr. formou faxu, internetovej stránky, katalógov, cenových ponúk, telefonického prieskumu, atď.

Na základe vyhodnotenia ponúk zrealizovaného prieskumu trhu na zákazku podľa §9 ods. 9
ZVO vyplynulo, že všetci uchádzači splnili podmienky účasti požadované verejným
obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk a uchádzač s poradovým číslom 1. GROSSA
NOVA s.r.o., Dlhá 4, Nitra 950 50 ponúkol podľa stanovených kritérií vo výzve najnižšiu
cenu za celý predmet zákazky s DPH (20 394,-€).
Použité kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky s DPH.
Obstarávacia cena za predmet zákazky: 20 394,-€ s DPH
Požadované doklady: Doklad podľa § 26 ods. 1 písm. f) ZVO.
Spôsob vzniku záväzku:
- na základe úspešne ukončeného prieskumu trhu na zadanie zákazky podľa § 9 ods. 9
ZVO bude uzatvorená s úspešným uchádzačom kúpna zmluva.

V Radošine, dňa 18.11.2013

......................................................
JUDr. Marta Kolková
starostka obce

