Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov
v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác podľa § 100 až 102 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 246/2013
z 16.12.2013, pod sp. zn.: 19802-WYP):
„Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty „Trnové“- Horná Súča“,
vyhlásenej Urbariátom obce Horná Súča – pozemkové spoločenstvo, so sídlom:
Obecný úrad Horná Súča 233, 913 33 Horná Súča, IČO: 42148855
Úspešným uchádzačom sa v tejto zákazke stala spoločnosť Lesné a vodné stavby s. r.
o., Piaristická 1, 949 01 Nitra, nakoľko tento uchádzač predložil verejnému
obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk platnú ponuku. Ponuka tohto
uchádzača splnila podmienky požadované verejným obstarávateľom na predmet
zákazky. Ponuková cena uchádzača nebola komisiou vyhodnotená ako mimoriadne
nízka. Ponuková cena uchádzača: Lesné a vodné stavby s. r. o., Piaristická 1, 949 01
Nitra,
bola v momente ukončenia elektronickej aukcie najnižšia spomedzi
vyhodnocovaných ponúk. Uchádzač splnil teda všetky, verejným obstarávateľom
vyžadované podmienky. Cena za celý predmet obstarávania bola jediným kritériom na
vyhodnotenie ponúk a preto sa uchádzač: Lesné a vodné stavby s. r. o., Piaristická 1,
949 01 Nitra, stal v tejto zákazke úspešným uchádzačom.
Tento uchádzač sa teda umiestnil pri hodnotení všetkými členmi na prvom mieste.
PORADIE PONÚK:

Názov (obchodné meno)
uchádzača
Lesné a vodné stavby s.r.o.
Via - kom s.r.o.
CESTY NITRA, a.s.
ZE-PRA, spol. s r.o.
Strabag, s. r. o.

Sídlo (miesto podnikania) uchádzača

Poradie ponuky
uchádzača

Piaristická 1, 949 01 Nitra
Lúčna 891/2, 965 01 Žiar nad Hronom
Murgašova 6, 949 78 Nitra
Ul. 1. Mája 1/B, 953 01 Zlaté Moravce
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
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................................................................
Ondrej Gago, predseda spoločenstva
Verejný obstarávateľ sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok a momentálne sa nachádza
v štádiu pred podaním žiadosti o NFP. V prípade, ak žiadosť verejného obstarávateľa o získanie
nenávratného finančného príspevku bude úspešná, bude zákazka implementovaná v rámci projektu:
„Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty „Trnové“ - Horná Súča“
Spolufinancovaný fondom:
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
PROGRAM: PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013
Os: 2 ZLEPŠENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KRAJINY
Opatrenie: 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení
Číslo výzvy: 2013/PRV/31

