
Obec Nesluša

Obecný úrad, Nesluša 978, 023 41 Nesluša

D�a 25.06.2019

Oznámenie výsledku vyhodnotenia ponúk

Obec Nesluša ako verejný obstarávate�, vsúlade so zákonom �. 343/2015 Z. z.

o verejnom obstarávaní aozmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších

predpisov realizoval prieskum trhu na výber dodávate�a predmetu zákazky s názvom:

Projektová dokumentácia vrozsahu pre stavebné povolenie: Nesluša - potok

Neslušanka, protipovod�ová ochrana

S pozdravom

Ing. Zuzana Jancová

Starostka obce
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Obec Nesluša

Obecný úrad, Nesluša 978, 023 41 Nesluša

Poradie uchádza�ov po vyhodnotení predložených ponúk:

M
Poradie

Názov a sídlo uchádza�a, | predloženia / | Návrh na plnenie sodnej rc

ktorý predložil ponuku dátum kritéria spenenia já
A

vyhodnotenia
podmienok vyhodnotení

ponúk

BURSA, s.r.o.

Partizánska cesta 70 Bez DPH: 62900,-

97401 Banská Bystrica POPR DPH: 12580,- splnil 0.

I�O: 36 055 123
SN

Spolu: 75480,-

ondroGbursa.sk

VODOTIKA, a.s.

Bosákova 7 Bez DPH: 68700,-

85104 Bratislava r DPH: 13740,- splnil 3.
I�O: 35 801 051

Sú

Spolu: 82440,-

kedrovicBvodotika.sk

CABEX, s.r.o.

Mlynské Nivy 70 Bez DPH: 64900, -

82105 Bratislava r DPH: 12980,- splnil a.

I�O: 31 393 713
SN

Spolu: 77880,-

proj.cabexBlnextra.sk

Skupina dosávate�ov:

Gajdoš Consulting, s.r.o.

Gajdoš — Consulting Bez DPH: 62000,-

Engineers, s.r.o. 25.06.2019 / | DPH: Nie je platca .

Novomestského 122/6 25.06.2019 DPH- [resp nezaradený
960 01 Zvolen Spolu: 62000,-

I�O: 46 471 847

igajdos ©stonline.sk

Splnenie podmienok výzvy:

Názova sidlo uchádza�. Identifika�néPonukovýDoklad
:

Návrh Doklady

ktorý uredložii ponúk údaje list (Prílohao oprávnenízmluvyo | pod�a bodu
uchádza�a �.1) podnika� dielo 12. výzvy

BURSA, s.r.o. splnil
Partizánska cesta 70

974 01 Banská Bystrica splnil splnil splnil splnil

I�O: 36 055 123

ondroB©/bursa.sk
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Obec Nesluša

Obecný úrad, Nesluša 978, 023 41 Nesluša

VODOTIKA, a.s.

Bosákova 7

851 04 Bratislava splnil splnil splnil splnil splnil
I�O: 35 801 051

kedrovicB©/vodotika.sk

CABEX, s.r.o.

Mlynské Nivy 70

821 05 Bratislava splnil splnil splnil splnil splnil
I�O: 31 393 713

proj.cabexBlnextra.sk

Skupina dosávate�ov: Nesplnil

Gajdoš Consulting, s.r.o. (uchádza�

Gajdoš — Consulting nepredložil

Engineers, s.r.o. i i i
referenciu

Novomestského 122/6 Sníril splni, Siri splnil pod�a bodu

960 01 Zvolen 12. výzvy na

I�O: 46 471 847 predkladanie

igajdos ©stonline.sk ponúk)

Zoznam vylú�ených uchádza�ov a dôvod ich vylú�enia:

Skupina dosávate�ov:

Gajdoš Consulting, s.r.o.

Gajdoš — Consulting Engineers, s.r.o.

Novomestského 122/6
960 01 Zvolen

I�O: 46 471 847

igajdos©stonline.sk

Odôvodnenie:

Verejný obstarávate� obec Nesluša vo výzve na predkladanie ponúk, ktorá bola zverejnená
na www stránke verejného obstarávate�a a na www stránke Partnerskej dohody (CKO)
d�a 17.6.2019 požadoval v bode 12. Technická a :

e Vzmysle 8 34 ods. 1 písm. b) zoznamom projektových dokumentácii uskuto�nených za

predchádzajúcich pä� rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien,

miest a lehôt uskuto�nenia: zoznam musí by� doplnený potvrdením o uspokojivom

vykonaní projektových dokumentácii a zhodnotení uskuto�nených projektových
dokumentácii pod�a obchodných podmienok, ak odberate�om

1. bolverejný obstarávate� alebo obstarávate� pod�a tohto zákona, dokladom je

referencia,
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Obec Nesluša

Obecný úrad, Nesluša 978, 023 41 Nesluša

2. bola iná osoba ako verejný obstarávate� alebo obstarávate� pod�a tohto zákona,
dôkaz o plnení potvrdí odberate�: ak také potvrdenie uchádza� alebo záujemca
nemá k dispozícii, vyhlásením uchádza�a alebo záujemcu o ich uskuto�není,

doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskuto�nenie alebo zmluvný vz�ah, na

základe ktorého boli uskuto�nené,

Minimálna požadovaná úrove� štandardov:

Uchádza� predloží minimálne jeden referen�ný list v objeme minimálne predpokladanej

hodnoty zákazky, ktorý preukazuje realizáciu rovnakého alebo podobného charakteru ako

predmet zákazky.

Odôvodnenie primeranosti podmienok ú�asti vo vz�ahu k predmetu zákazky a potrebu jej
zahrnutia medzi podmienky ú�asti v súlade s ustanovením 8 38 ods. 5 ZVO:

Z dôvodu uistenia sa, že výber úspešného uchádza�a predmetu zákazky bude z uchádza�ov,

ktorí sú schopní uskuto�ni� predmet zákazky s rovnakými alebo porovnate�nými parametrami,

t.j. majú praktické skúsenosti s realizáciou takýchto stavebných diel.

Uchádza� predložil referen�né listy, ale ani jeden nebol vo výške predpokladanej hodnoty

zákazky ako bolo uvedené vo výzve. Zoznam projektových dokumentácii uskuto�nených za

predchádzajúcich pä� rokov od vyhlásenia verejného obstarávania taktiež neobsahoval ani

jednu referenciu vo výške predpokladanej hodnoty zákazky. Týmto má verejný obstarávate�

za to, že uchádza� nesplnil podmienku ur�enú vo výzve. Zaslaním cenovej ponuky uchádza�

akceptoval podmienky výzvy ako je uvedené v bode 15. odstavec |).
Máme za to, že požadovaná referencia vo výške predpokladanej hodnoty zákazky bola

oprávnená z dôvodu rozsahu projektovej dokumentácie.

Identifikácia úspešného uchádza�a:

BURSA, s.r.o.

Partizánska cesta 70

974 01 Banská Bystrica
I�O: 36 055 123

ondroB/bursa.sk

Proti tomúto rozhodnutiu nie je možné poda� opravné prostriedky.

Ing. Zuzana Jancová

Starostka obce
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