Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Názov verejného obstarávania: Alekšince – čistiareň odpadových vôd

Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných
uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel
subdodávky, ak je známy,
Poradie uchádzačov:
Kritérium pre hodnotenie ponúk

cena za dielo v eurách s DPH

1.Ing. Marián Sahul –STAVEKO,
Benkova 13,
949 01 Nitra

574 256,23

2. Členovia združenia:
K&K TECHNOLOGY, a.s., Zlatnícka 33. 339 01 Klatovy, Česká republika
EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

646 413,49

3. „Skupina dodávateľov Alekšince“ vedúci člen skupiny
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY –ekologický podnik, a.s.,
Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava
Člen skupiny dodávateľov:
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., Mokráň záhon 2
821 04 Bratislava

659 951,05

4. Vodohospodárske stavby a.s.,
Röntgenova 26,
851 01 Bratislava

719 540,50

5. Eiffage Construction Slovenská republika,s.r.o.
Hraničná 12,
821 05 Bratislava

719 972,42

6. EURO –BUILDING, a.s.,
Podunajská 23,
821 06 Bratislava

741 472,08

Kritérium na hodnotenie ponúk a spôsob jeho uplatnenia
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v zmysle § 35 ods. 1 písm. b) „Zákona“.
V tomto kritériu sa bude hodnotiť celková cena za celý predmet zákazky v eurách (zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.
Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu zákazky vyjadrených
v eurách, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Komisia zoradí ponuky v poradí od jedna do n, kde n je počet
hodnotených ponúk. Na prvom poradí sa umiestni ponuka s najnižšom cenou za predmet obstarania, ostatné ponuky sa
podľa ceny zoradia vzostupne od 2 do n.
Úspešným uchádzačom v tejto zákazke sa stane uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom poradí , čiže ponúkol za dodanie
predmetu zákazky najnižšiu cenu.
Ostatní uchádzači, ktorí ponúkli za dodanie predmetu zákazky cenu vyššiu ako ponúkol úspešný uchádzač, v tejto
podlimitnej zákazke neuspejú.

Úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní sa stáva spoločnosť:

Ing. Marián Sahul –STAVEKO,
Benkova 13,
949 01 Nitra
Uchádzač mal kritérium na vyhodnotenie ponúk – cenu – najnižšiu zo všetkých uchádzačov.

