Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
www.hlohovec.sk

Evidenčné číslo záznamu:
33587/2019/2838/LIC

Odôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác:
„Zastávka autobusová na ulici Nitrianska v Hlohovci“

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa podľa §7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní:
Mesto Hlohovec
zastúpené : Ing. Miroslavom Kollárom, primátorom mesta
IČO: 00 312 509
DIČ: 2021279436
sídlo: M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec
tel. č: 033/7368101
a fax: 033/7423228
e-mail: ingrid.lickova@hlohovec.sk
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ingrid Ličková
e-mail: ingrid.lickova@hlohovec.sk

2.

Predmet zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác:
Predmetom zákazky sú stavebné práce na vybudovaní autobusovej zastávky na ulici
Nitrianska v Hlohovci, ktorou prechádza cesta II/513 a s ňou súvisiace vybudovanie
autobusového zálivu v mieste jestvujúcej zastávky MHD a nástupnej plochy autobusovej
zastávky s pripojením na jestvujúcu spevnenú plochu chodníka vrátane osadenia
autobusového prístrešku (bez stánku PNS) a zriadenia elektrickej prípojky k Light City
pri autobusovej zastávke, prekládky stĺpu verejného osvetlenia a stĺpu nízkeho napätia
na základe vypracovanej projektovej dokumentácie pod názvom: „Zastávka autobusová
na ulici Nitrianska v Hlohovci so stánkom PNS“, ktorú vypracovala spoločnosť ARGUS –
DS, s.r.o., Puškinova 2646/23, 911 01 Trenčín, IČO: 44343311 – hlavný inžinier projektu
Ing. Igor Ševčík (autorizovaný stavebný inžinier), s dátumom spracovania 21.8.2018,
číslo zákazky: DS18-55.
Podrobné vymedzenie zákazky je v uvedenej projektovej dokumentácii a vo výkaze
výmer.

3.

Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk a uverejnenia výzvy na predkladanie
ponúk na www stránke verejného obstarávateľa:
Dňa 30. 04. 2019 bola Výzva na predkladanie ponúk zaslaná 5 záujemcom a dňa
01.05.2019 bola uvedená Výzva na predkladanie ponúk zverejnená na www stránke
verejného obstarávateľa: http://egov.hlohovec.sk/default.aspx?NavigationState=870:1:

Telefón: 033 / 736 81 11
Telefax: 033 / 742 32 28
Email: msu@hlohovec.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK7556000000001003549001, BIC: KOMASK2X
IČO: 00312509
DIČ: 2021279436

4.

Odôvodnenie:
V zadávaní zákazky bola predložená jedna ponuka. Komisia na vyhodnotenie ponúk,
menovaná verejným obstarávateľom (ďalej len „komisia“) odporučila verejnému
obstarávateľovi aplikovať ustanovenie § 54 ods. 15 zákona o verejnom obstarávaní,
podľa ktorého verejný obstarávateľ nie je povinný použiť elektronickú aukciu, ak by sa
aukcie zúčastnil len jeden uchádzač.
Komisia odporučila verejnému obstarávateľovi uzavrieť zmluvu s uchádzačom CS, s.r.o.,
Strojárenská 5487, 917 02 Trnava, IČO 44 101 937, ktorý predložil ponuku – cena
predmetu zákazky 82.168,12 EUR vrátane DPH. Predložená ponuka uchádzača CS,
s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava, IČO 44 101 937 spĺňa požiadavky na predmet
zákazky a náležitosti ponuky, je nižšia ako bola stanovená predpokladaná hodnota
zákazky t. z., že neprekročila hodnotu predpokladanej hodnoty zákazky a nie je
nehospodárnou. Uchádzač CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava, IČO 44101937
preukázal splnenie podmienok účasti, ktoré boli stanovené a jeho ponuka splnila všetky
požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Požiadavky verejného
obstarávateľa boli vzhľadom na zložitosť predmetu zákazky stanovené primerane a
akékoľvek znižovanie požiadaviek by bolo na úkor kvality prác. Verejné obstarávanie
bolo zadané v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Internou
smernicou
verejného
obstarávateľa,
bolo
zverejnené
na
www
stránke verejného obstarávateľa:
http://egov.hlohovec.sk/default.aspx?NavigationState=870:1: a z tohto dôvodu sa o
zadávaní zákazky mohol dozvedieť širší okruh potenciálnych zhotoviteľov.
Odôvodnenie vypracovala dňa 21. 05. 2019:
Ingrid Ličková, osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
Mestský úrad v Hlohovci

.................................................
Ing. Miroslav Kollár, v.r.
primátor mesta Hlohovec

