Zápisnica z vyhodnotenia zákazky
s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO)

1. Verejný obstarávateľ:
Obec Nandraž, Nandraž 25, 049 61 Nandraž
2. Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nandraž
3. Druh zákazky:
Stavebné práce
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nandraž. Stavba sa delí
na dva stavebné objekty SO 01 – dĺžka úseku 346,5 bm, plocha 2 727,3 m2 a SO 02 - dĺžka
úseku 435,6 bm, plocha 1506,7 m2. Bližšia špecifikácia zákazky je uvedená v projektovej
dokumentácii.
5. Spoločný slovník obstarávania:
Hlavný predmet:
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest
Dodatočné kódy:
Hlavný slovník
45233220-7 Práce vrchnej stavby ciest
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
6. Predpokladaná hodnota zákazky:
116 731,84 EUR bez DPH
7. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky.
8. Vyhodnotenie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Výzva na predloženie ponuky bola zaslaná nasledovným subjektom:
Obchodné meno / názov uchádzača,
Forma oslovenia a dátum oslovenia
sídlo / miesto podnikania uchádzača
TB17 s.r.o., Dobšinského 1095/42, 979 01 e-mailom, 7.1.2022
Rimavská Sobota
BABIMPEX s.r.o., Malohontská 1547/7, e-mailom, 7.1.2022
979 01 Rimavská Sobota
banet s.r.o., Červenej armády 91, 980 22 e-mailom, 7.1.2022
Veľký Blh

Lehota na predloženie ponúk bola verejným obstarávateľom stanovená do 17.01.2022 do:
14:00.
Uchádzači, ktorí v lehote stanovenej verejným obstarávateľom predložili svoje ponuky:
Obchodné meno / názov
uchádzača, sídlo / miesto
podnikania uchádzača
TB17 s.r.o., Dobšinského
1095/42, 979 01 Rimavská
Sobota
BABIMPEX s.r.o.,
Malohontská 1547/7, 979
01 Rimavská Sobota
banet s.r.o., Červenej
armády 91, 980 22 Veľký
Blh

Dátum, čas a forma
predloženia cenovej
ponuky
11.1.2022, 11:08,
e-mailom

Návrh na plnenie kritéria
v EUR s DPH

14.1.2022, 13:34,
e-mailom

140 303,70

17.1.2022, 9:55,
e-mailom

140 936,47

142 018,36

Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača:

Poradie
uchádzača
1.
2.
3.

Obchodné meno / názov
uchádzača, sídlo / miesto
podnikania uchádzača
BABIMPEX s.r.o.,
Malohontská 1547/7, 979 01
Rimavská Sobota
banet s.r.o., Červenej armády
91, 980 22 Veľký Blh
TB17 s.r.o., Dobšinského
1095/42, 979 01 Rimavská
Sobota

Najnižšia
celková cena v
EUR s DPH za
celý predmet
zákazky
140 303,70
140 936,47
142 018,36

Odôvodnenie
Úspešný uchádzač,
najnižšia cena
Neúspešný uchádzač,
cena vyššia ako
úspešný uchádzač
Neúspešný uchádzač,
cena vyššia ako
úspešný uchádzač

Na základe vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO na základe kritéria
na vyhodnotenie ponúk, ktorým bola najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky v EUR
s DPH, sa úspešným uchádzačom stal uchádzač BABIMPEX s.r.o., Malohontská 1547/7,
979 01 Rimavská Sobota s cenou celkom za celý predmet zákazky 140 303,70 EUR s DPH.
Verejný obstarávateľ v rámci vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
overoval u uchádzačov aj splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO, a
zároveň overoval u úspešného uchádzača aj existenciu dôvodu na vylúčenie podľa § 40 ods.
6 písm. f) ZVO.
9. Zoznam uchádzačov, ktorí boli vyzvaní na vysvetlenie:
Žiaden záujemca ani uchádzač, ktorý predložil ponuku, nebol vyzvaný na vysvetlenie.

10. Zoznam vylúčených uchádzačov a odôvodnenie ich vylúčenia:
Zo zadávanej zákazky nebol vylúčený žiaden záujemca ani uchádzač, ktorý predložil
ponuku.
11. Spôsob vzniku záväzku:
Zmluva o dielo
Kompetentní na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že táto zápisnica zodpovedá skutočnosti, čo
potvrdzujú svojim podpisom:
Mgr.Martina Mišanková, starostka obce
Meno a podpis štatutára:

Dátum:

21.01.2022

