Správa o zákazke podľa § 24
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky
Úradný názov:
Mesto Krompachy
Poštová adresa:

Nám. Slobody 1, 053 42 Krompachy

IČO:

329282

Názov zákazky:

Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ na ul.SNP

Hodnota zákazky:

Predpokladaná: 637 448,41 EUR bez DPH

2. Použitý postup zadávania zákazky
Podlimitná zákazka podľa § 100 zákona
Označenie postupu:
Číslo oznámenia a číslo
a dátum vydania:

vo Vestníku verejného obstarávania č. 228/2017 zn. 16224
- WYP zo dňa 20.11.2017

Kritérium na vyhodnotenie
ponúk:

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií:
Časť: 1
Názov: Celková cena zákazky spolu s DPH
Váha: 70
Časť: 2
Názov: Lehota uskutočnenia stavebných prác uvedená v
celých kalendárnych dňoch
Váha: 30

3. Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu
1.
2.
3.
4.

MIGI, spol. s r.o., 053 21 Matejovce nad Hornádom 96
BauTop s.r.o., Ing. Straku 4, 052 01 Spišská Nová Ves
IBEG, a.s., Jilemnického 4, 080 01 Prešov
EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Záujemcovia predložili ponuku v stanovenom termíne na predkladanie ponúk.
1. Identifikácia uchádzačov, ktorých ponuka bola vylúčená a odôvodnenie ich
vylúčenia
Ponuka Uchádzača č. 2 v zmysle § 40 ods. 6 písm. a) v súvislosti aj s § 40 ods. 6 písm. i)
ZoVO, t.j. nepreložili ste po písomnej žiadosti vysvetlenie.
1. Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk
Ani jeden Uchádzač nebol vylúčený pre mimoriadne nízku ponuku.
2. 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
Úspešným uchádzačom je:
Nie, nakoľko bolo predmetné verejné obstarávanie zrušené.

3. Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu
Rokovacie konanie ani súťažný dialóg nebol použitý.
4. Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky.
Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, keď poskytol záujemcom
nekompletný výkaz výmer, t.j. v rozpore s výkazom pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky. Na
základe uvedenej skutočnosti riadiaci orgán dané verejné obstarávanie neschválil.
5. Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia
Pri danej zákazke nebol zistený konflikt záujmu

6. Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov
na účely prípravy postupu verejného obstarávania.
Irelevantné nakoľko k príprave postupu nebol zapojený žiaden záujemca/uchádzač.

