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INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
A VYHODNOTENIE PORADIA UCHÁDZAČOV
podľa § 53 ods. 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

Výzva na súťaž ev. č.:
Názov predmetu zákazky:
Projekt uplatnenej zákazky:

1347/2016
Poradenská a výkonná činnosť vo verejnom obstarávaní“
Materská škola - obnova a nadstavba

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Sídlo organizácie:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:
Tel. kontakt:
E-mail:

Mesto Sečovce
MsÚ, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27,078 01 Sečovce
00331899
2020724343
MVDr. Jozef Gamrát, primátor mesta
+421 56/678 24 37//
primator@secovce.sk

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní – poskytovanie služieb.
Postup

verejného

Predmet zákazky :

obstarávania: Vypracovanie výkazu výmer dokumentačnej špecifikácie
obstarávateľskej činnosti pre uvedený projekt spolufinancovaný
z dotačných zdrojov EU spôsobom implementačnej činnosti vyplývajúcej
zo zmluvy o NFP pre prijímateľa finančnej podpory, zverejnenie výzvy
na predkladanie ponúk na webovej stránke mesta,
oslovenie
potenciálnych záujemcov e-mailovou komunikáciou, poskytnutie
informácií a vysvetlení k súťažnej dokumentácií, doručenie ponúk
uchádzačmi.
Výstavba novej budovy „Materská škola - obnova a nadstavba“ na ul.
Novej v Sečovciach, so všetkými náležitosťami kladenými na stavby
budov verejného charakteru, v súlade s výkazom výmer pre tento účel
vypracovanej PD, ktorá bude súčasťou súťažných podkladov. Rozpočet
uvedenej stavby bol ocenený rozpočtárom PD (CENKROS) v hodnote
339.500,00 Eur bez DPH.

/

Výsledok vyhodnotenia ponúk s poradím uchádzačov :
1. Výsledkom súťaže je to, že žiadny z uchádzačov nemôže byť vyhlásený za úspešného.
2. V súlade s § 57 ods. 2 ZVO verejný obstarávateľ z dôvodu toho, že nebolo predložených viac
ako dve ponuky zrušuje uvedené verejné obstarávanie.
3. Žiadny z uchádzačov nepredložil referenčnú prezentáciu svojej obstarávateľskej činnosti.
4. Zmluva k uvedenej obstarávateľskej činnosti podľa výsledkov tejto súťaže nebude uzatvorená.
V Sečovciach, dňa 23.11.2016
Schválil:

..............................
MVDr. Jozef Gamrát, primátor mesta
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