ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU
v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene o doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon“)

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Obchodné meno / Názov

Mesto Sereď

Poštová adresa

Námestie republiky 1176/10

Mesto

Sereď

PSČ

92601

IČO

00306169

DIČ

2021000916

IČ DPH

-

Kontaktná osoba

Mgr. Ladislav Mackanič, osoba poverená realizáciou verejného
obstarávania

tel. č.

+421 910 722 129

e-mail

vo@businessupdate.sk

adresa hlavnej stránky verejného
obstarávateľa /URL/

www.sered.sk

2. Identifikácia projektu
Názov projektu

Zariadenie a vybavenie odborných učební

Číslo ITMS2014+

302021K392

Operačný program

Integrovaný regionálny operačný program

3. Názov zákazky
Zariadenie a vybavenie odborných učební – NÁBYTOK
3. Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na dodávku nábytku do odborných učební základnej školy,
ktoré sú nevyhnutné na naplnenie stanovených cieľov projektu v rámci realizácie projektu spolufinancovaného
z Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program.
7. Spoločný slovník obstarávania
Predmet zákazky
Školský nábytok

CPV podľa slovníka
39160000-1

8. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk
Pre výber dodávateľa bola vyhodnocovaná celková cena za predmet zákazky uvedená v ponukách uchádzačov. Ako
úspešný uchádzač bol vyhodnotený uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu za celý predmet zákazky s DPH.
9. Ponuky:
Počet predložených ponúk

4

Počet vyhodnocovaných ponúk

4

10. Identifikácia úspešného uchádzača:
Ako úspešná bola vyhodnotená ponuka uchádzača:
MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, 851 03 Bratislava-Petržalka, IČO: 47454547

12 592,36 EUR

11. Identifikácia neúspešných uchádzačov:
Ako neúspešné boli vyhodnotené ponuky uchádzačov:
Interiéry Riljak, s.r.o., 027 41 Oravský Podzámok 33

12 840,00 EUR

KP plus, s.r.o., MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok, IČO: 36475025

13 706,32 EUR

ŠKOLEX, spol. s r.o., Horárska 12, 821 09 Bratislava, IČO: 31396763

13 753,12 EUR

12. Identifikácia vylúčených uchádzačov:
Všetci uchádzači, ktorí predložili cenové ponuky, preukázali splnenie podmienok stanovených vo výzve, preto žiadna
z predložených ponúk nebola z procesu hodnotenia vylúčená.
13. Opravné prostriedky:
Pri zvolenom postupe zadávania zákazky nie je možné proti vyhodnoteniu ponúk podať námietky.
Sereď, 10.12.2019

............................................................................
Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta

