ZÁPISNICA
z vyhodnotenia cenových ponúk uchádzačov
ZÁKAZKA PODĽA § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ROKOVACIE KONANIE BEZ ZVEREJNENIA
Verejný obstarávateľ: Hradné múzeum vo Fiľakove, Hlavná 14, 986 01 Fiľakovo
Predmet obstarávania: „Záchranné, konzervačné a rekonštrukčné stavebné práce na
fiľakovskom hrade“ časť „SO.05 – kazematy stredný hrad – dažďová kanalizácia/ časť
1“
v nasledovnom rozsahu:
Zloženie pracovnej skupiny obstarávateľa, zostavenej za účelom vyhodnotenia cenových
ponúk (ďalej len pracovná skupina):
Ing. Valéria Budaiová – ekonómka
Mgr. Diana Kováčová – lektorka, dokumentátorka, referentka pre CR
Mgr. Bianka Vozárová – archeologička
Pôvodná výzva na predkladanie cenovej ponuky zo dňa 22.05.2020 bola zrušená, nakoľko
sa krátko pred uplynutím termínu na predkladanie ponúk zásadne zmenili niektoré položky
tejto výzvy. Druhá výzva na predkladanie cenových ponúk zo dňa 05.06.2020 (ďalej len
výzva), zverejnená na internetovej stránke HMF, bola zaslaná štyrom subjektom
podnikajúcim v oblasti predmetu zákazky – stavebné práce: Akad. soch. Ján Fiľo, Peťovská
390/26, 976 31 Vlkanová; Obnova s.r.o., Andreja Kmeťa 12, 969 01 Banská Štiavnica;
SPODSTAV, spol. s r.o., Zvolenská cesta 5034/49, 984 01 Lučenec; COOP - STAV, spol. s
r.o., B.S. Timravy 2, 986 01 Fiľakovo.
Na výzvu odpovedal do stanoveného termínu jeden uchádzač, ktorý predložil cenovú ponuku
s uvedením návrhu na plnenie kritérií hodnotenia ponúk, určených verejným obstarávateľom,
t.j. zmluvná cena celkom s DPH v EUR – 100 %, v súlade s požadovanými kritériami
zákazky.
Identifikácia uchádzačov:
-

COOP - STAV, spol. s r.o., B.S. Timravy 2, 986 01 Fiľakovo.

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Pracovná skupina vyhodnocovala dňa 23.06.2020 cenovú ponuku z hľadiska splnenia
požiadaviek obstarávateľa, ako boli uvedené vo výzve. Dospela k záveru, že boli splnené
podmienky účasti zo strany tohto uchádzača.
Návrh uchádzačov na plnenie kritérií:
COOP - STAV, spol. s r.o. – cena zákazky: 10.494,80 EUR s DPH
Platnosť uvedenej cenovej ponuky – neuvedená

Vyhodnotenie ponúk uchádzačov:
Pracovná skupina vyhodnotila ponuku uchádzača COOP – STAV, spol. s r. o. ako cenovo
adekvátnu a vyhovujúcu požiadavkám uvedeným vo výzve.
Identifikácia úspešného uchádzača:
-

COOP - STAV, spol. s r.o., B.S. Timravy 2, 986 01 Fiľakovo – cena zákazky:
10.494,80 EUR s DPH.

Členovia pracovnej skupiny - podpisy:
Ing. Valéria Budaiová

..............................................

Mgr. Diana Kováčová

...............................................

Mgr. Bianka Vozárová

...............................................

................................................
za verejného obstarávateľa:
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.
riaditeľka HMF
Vo Fiľakove, dňa 24.06.2020

