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VEC: Zadávanie zákazky s výzvou na predloženie ponuky:
Kamerový systém pre ZŠ s MŠ Pohorelá
- oznámenie výsledku verejného obstarávania
Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá, ako verejný obstarávateľ
v zmysle § 6 ods.1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“) na verejné obstarávanie zákazky na Dodanie a montáž
kamerového systému pre ZŠ s MŠ Pohorelá v zmysle § 9 ods.9 zákona o verejnom
obstarávaní Vám týmto oznamuje výsledok verejného obstarávania.
Uchádzači predložili nasledovné návrhy na plnenie jednotlivých kritérií na vyhodnotenie
ponúk:

Uchádzač

Ponuková cena
bez DPH

Ponuková cena
s DPH

Poradie

ALTYS, s.r.o. Kremnička 39,
Banská Bystrica

7.114,50 EUR

8.537,40 EUR

1.

Jozef Siman – ELSIM, Rudohorská
3, Banská Bystrica

8.025,00 EUR

9.630,00 EUR

2.

ELEKTROmont – František Foltin,
Internátna 20, Banská Bystrica

9.143,00 EUR

10.971,60 EUR

3.

Do fázy vyhodnotenia ponúk postúpili všetky 3 (tri) ponuky vrátane Vašej, pričom ponuky
boli vyhodnotené nasledovne:
Vašu ponuku prijímame, nakoľko bola vyhodnotená ako najúspešnejšia, a to z dôvodu, že
ste vo svojej ponuke predložili:
- najnižšiu ponukovú cenu predmetu zákazky z vyhodnocovaných ponúk, cena bola
vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní s ponukami ostatných uchádzačov,
ako najúspešnejšia.
V zmysle Výzvy na predloženie ponuky, od Vás týmto obratom požadujeme
k podpisu zmluvy o poskytnutí služby nasledovné doklady:
A) Overenú kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp.uskutočňovať
stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb
napr. výpis zo živnostenského registra.
B) Návrh zmluvy o odielo o poskytnutí služby k záverečnému posúdeniu a následnému
prerokovaniu.
Verejný obstarávateľ po prerokovaní uzavrie s Vami zmluvu o dielo o poskytnutí služby na
základe Vami predloženej ponuky, podmienok vyhláseného verejného obstarávania
a ustanovení príslušných právnych predpisov.
Ďakujeme Vám za účasť vo verejnom obstarávaní.

....................................
Mgr. Jozef Šajša
riaditeľ školy

