Správa o zákazke
podľa § 21 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a.1) Identifikácia verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa
Úradný názov: Obec Dolná Mariková

IČO: 317152

Poštová adresa: Dolná Mariková č. 150
Mesto/obec: Dolná Mariková Slovenská republika

PSČ: 018 02

Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad

Telefón: 042/4356155
Fax: 042/4260678

Kontaktná osoba: Ing. Peter Šujak
E-mail: obecdolnamarikova@playmax.sk
Internetová adresa: :www.dolnamarikova.sk

a.2) Predmet a hodnota zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Názov zákazky: Zdravotné stredisko Dolná Mariková - kotolňa na biomasu
X

Zákazka

Vypracovanie rámcovej
dohody

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný slovník
Hlavný predmet
45.33.11.10-0

tovary

X

Vytvorenie dynamického
nákupného systému (DNS)

Doplnkový slovník (ak je uplatniteľný)

stavebné práce

služby

Predpokladaná celková hodnota zákazky, nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody, alebo celkové množstvo a
rozsah v rámci DNS, alebo vrátane všetkých častí a opcií, ak je uplatniteľné (uveďte len číslo)
Predpokladaná hodnota: 46 006 € bez DPH

ALEBO rozpätie od:

do:

Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov spoločenstva
Ak áno, odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):

áno

nie X

b) Použitý postup zadávania zákazky

X

Verejná súťaž
Užšia súťaž
Užšia súťaž so skrátenými lehotami
Rokovacie konanie so zverejnením
Rokovacie konanie so zverejnením so skrátenými lehotami
Rokovacie konanie bez zverejnenia
Súťažný dialóg
Podprahová zákazka

c) Uverejnenie oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania

ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKEJ ÚNIE (Official Journal of the European Union)
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú.v. EÚ:

/S

ALEBO

Oznámenie o profile kupujúceho

ALEBO

Zjednodušené oznámenie (DNS)

z

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

X

Oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov
Číslo oznámenia v Ú.v. EÚ: /S

z

Oznámenie o výsledku

ALEBO

Oznámenie o výsledku súťaže návrhov
Číslo oznámenia v Ú.v. EÚ: /S

z

Iné predchádzajúce uverejnenia (oznámenie/oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia v Ú.v. EÚ: /S

áno

nie

X

z

VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (VVO)
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia vo VVO:

ALEBO
číslo VVO

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o profile kupujúceho

z
X

ALEBO

Zjednodušené oznámenie (DNS)

Oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov
Číslo oznámenia vo VVO: 14840-WYP

číslo VVO 169/2013

Oznámenie o výsledku

z 29.08.2013

ALEBO

Oznámenie o výsledku súťaže návrhov
Číslo oznámenia vo VVO:

číslo VVO

z

Iné predchádzajúce uverejnenia (oznámenie/oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia vo VVO:

číslo VVO

áno

nie

z

d) Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu
e) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia
f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk

X

g) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo rámcovej
dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy
Rozdelenie na časti: áno

nie

X

Úradný názov: H.D.K., s.r.o.

IČO: 693847

Poštová adresa: Mošteníkova 528/49
Mesto/obec: Považská Bystrica Slovenská republika PSČ: 017 01
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Harvanec
E-mail:

Telefón: 042 4322818
Fax: 042 4325334

Internetová adresa:

Odôvodnenie výberu jeho ponuky (uveďte paragraf a stručné odôvodnenie)
Uchádzač ponúkol najnižšiu cenu za predmet obstarávania. Teda sa umiestnil na prvom mieste.

Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.10.2013
Podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý má úspešný uchádzač v úmysle zadať tretím osobám, ak je
známy (uveďte len číslo, ak je predpoklad subdodávok v rámci zmluvy)
Hodnota:

€ bez DPH

Podiel: (%)

Nie je známe:

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)
Neuplatňuje sa.
j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2
Neuplatňuje sa.
k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky

Odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie
Meno a priezvisko, titul: Ing. Peter Zboran
Registračné číslo N0001 -008 - 2001
E-mail: peter.zboran@centrum.sk
Evidenčné číslo spisu: 479/2013

Telefón: 0905321040

