OBEC RADOŠINA
Obecný úrad Radošina
Školská 416, 956 05 Radošina
Správa o zákazke
Verejný obstarávateľ: Obec Radošina, Školská 416, 956 05 Radošina
Názov: „Nákup kontajnerov na triedený zber skla, plastov, kovových obalov, papiera, opotrebovaných
pneumatík a informačných letákov“
Postup: Podlimitná zákazka na dodanie tovaru zadávaná v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade s výzvou
na predkladanie ponúk.
Predpokladaná hodnota celej zákazky: 16 900 ,€ bez DPH
Uverejnené: Zaslanie písomnej výzvy na predloženie cenovej ponuky štyrom záujemcom v súlade s
§9 ods. 9 ZVO bola zaslaná výzva na predkladanie ponúk doporučeným listom.
Identifikácia záujemcov:
V rámci zadávania zákazky podľa §9 ods. 9 ZVO bola výzva zaslaná štyrom záujemcom.
1.
GROSSA NOVA s.r.o., Dlhá 4, 950 50 Nitra
2.
POLMEX spol. s.r.o., Hlboká 35, 956 21 Jacovce
3.
Polynova, s.r.o., Kvetoslavov 212, 930 41 Kvetoslavov
4.
Ollík s.r.o., Cabaj 551, 951 17 Cabaj Čápor
Identifikácia uchádzačov a ich poradie doručenia ponuky:
Uchádzači, ktorí nám do stanoveného termínu na predkladanie ponúk doručili svoju cenovú ponuku:
1. GROSSA NOVA s.r.o., Dlhá 4, 950 50 Nitra – predložil ponuku
2. POLMEX spol. s.r.o., Hlboká 35, 956 21 Jacovce – predložil ponuku
3. Polynova, s.r.o., Kvetoslavov 212, 930 41 Kvetoslavov – predložil ponuku
4. Ollík s.r.o., Cabaj 551, 951 17 Cabaj Čápor – predložil ponuku
Vylúčení uchádzači: žiadny z uchádzačov nebol vylúčený
Úspešný uchádzač: GROSSA NOVA s.r.o., Dlhá 4, 950 50 Nitra
- uchádzač splnil všetky podmienky účasti, požiadavky na predmet zákazky a náležitosti ponuky
stanovené verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie cenovej ponuky. Z predložených ponúk
bola vyhodnotená cenová ponuka úspešného uchádzača ako najnižšia za celý predmet zákazky podľa
stanovených kritérií vyhodnotenia ponúk najnižšia cena za celý predmet zákazky s DPH. Úspešný
uchádzač ponúkol najnižšiu cenu za celý predmet zákazky 20 394.00,-€ vrátane DPH. Verejný
obstarávateľ na základe výsledku vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky „Nákup kontajnerov na
triedený zber skla, plastov, kovových obalov, papiera, opotrebovaných pneumatík a informačných
letákov“ uzatvorí zmluvu s úspešným vybratým uchádzačom.
Odôvodnenie rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: neuplatňuje sa
Dôvody zrušenia zákazky: nie sú, zákazka nebola zrušená.
Spracovala: Barbora Bíziková
V Radošine, dňa 18.02.2014
JUDr. Marta Kolková
starostka obce
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