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26.03.2014

Vec
Správa o zákazke – Kanalizácia Biskupice
V zmysle ustanovenia § 21 ods. 2 zákona NR SR č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1.

2.

3.

4.

Identifikácia verejného obstarávateľa (objednávateľa, kupujúceho)
Názov organizácie: Mesto Bánovce nad Bebravou
Sídlo organizácie: Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 957 80 Bánovce nad Bebravou
IČO: 00310182
Predmet a hodnota zákazky
„Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Región Bánovce nad Bebravou,
Odvedenie a čistenie odpadových vôd, Zásobovanie pitnou vodou - Časť
I.A, Aglomerácia č.1 Bánovce nad Bebravou časť 2., Kanalizácia Bánovce
nad Bebravou, Kanalizácia Biskupice - “ Kanalizácia“, podlimitná zákazka,
hodnota zákazky: celková cena bez DPH – 2 382 458,00 €.
Dátum uverejnenia výzvy (oznámenia) vo Vestníku UVO
14988 – WYP, Vestník č. 171/2013 - 03.09.2013
Identifikácia vylúčených uchádzačov

- VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a.s., Pestovateľská 8, 82353
Bratislava, IČO: 31320082
Uvedený uchádzač v rozpore zo súťažnými podkladmi a výzvou do elektronickej
aukcie v jej priebehu zmenil kritérium č. 2 – lehota dodávky, čím neoprávnene vylepšil svoje
poradie oproti iným uchádzačom.

-DOPRASTAV a.s., Drieňová 27, 82656 Bratislava, IČO: 31333320
Verejný obstarávateľ uchádzača v zmysle § 42 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
požiadal o vysvetlenie jeho ponuky, ktoré mu bolo doručené 12.12.2013. Vysvetlenie jeho
ponuky uchádzač doručil, ale vysvetlenie celkom odignoroval s tým, že vysvetlenie odmieta.
- CHEMKOSTAV, a.s., K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce, IČO: 36191892
Verejný obstarávateľ uchádzača v zmysle § 42 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
požiadal o vysvetlenie jeho ponuky, ktoré mu bolo doručené 12.12.2013. Vysvetlenie ponuky
uchádzač doručil, ale vysvetlenie ponuky v predmetnom liste neuviedol. Uchádzač iba
konštatoval, že podľa neho v elektronickej aukcii položky znižoval, ale systém elektronickej
aukcie jeho zníženie ponuky (hodnoty) nezaznamenal.
- VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenová 26, 851 01 Bratislava,
IČO: 31322301
Verejný obstarávateľ uchádzača vyzval v zmysle § 42 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní o vysvetlenie jeho ponuky, ktoré mu bolo doručené 11.12.2013. Vysvetlenie mal
uchádzač v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní doručiť verejnému
obstarávateľovi do 5. pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Táto lehota uplynula dňom
18.12.2013. V uvedenej lehote uchádzač vysvetlenie verejnému obstarávateľovi nedoručil.
- COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNIVA, s.r.o., Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica,
IČO:31631134 – skupina dodávateľov s ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., Mlynské nivy
61/A, 82015 Bratislava, IČO: 3135516
Ponuka uchádzača bola mimoriadne nízka v zmysle § 42 ods. 4 zákona o verejnom
obstarávaní. V osobnej konzultácii uchádzač nepreukázal to, že bude plniť predmet zákazky
v súlade so základnými princípmi poctivého obchodného styku a v súlade so súťažnými
podkladmi.
- EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov, IČO: 36449717
Ponuka uchádzača bola mimoriadne nízka v zmysle § 42 ods. 4 zákona o verejnom
obstarávaní. V osobnej konzultácii uchádzač nepreukázal to, že bude plniť predmet zákazky
v súlade so základnými princípmi poctivého obchodného styku a v súlade so súťažnými
podkladmi.
- CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, 949 78 Nitra, IČO: 34128344
Ponuka uchádzača bola mimoriadne nízka v zmysle § 42 ods. 4 zákona o verejnom
obstarávaní. V osobnej konzultácii uchádzač nepreukázal to, že bude plniť predmet zákazky
v súlade so základnými princípmi poctivého obchodného styku a v súlade so súťažnými
podkladmi.
- Tu CON, a.s., K cintorínu 63, 01004 Žilina – Bánová, IČO: 44802030
Ponuka uchádzača bola mimoriadne nízka v zmysle § 42 ods. 4 zákona o verejnom
obstarávaní. V osobnej konzultácii uchádzač nepreukázal to, že bude plniť predmet zákazky
v súlade so základnými princípmi poctivého obchodného styku a v súlade so súťažnými
podkladmi.

5. Identifikácia úspešného uchádzača
INGPORS, s.r.o., Družstevná 383/13, 972 23 Dolné Vestenice, IČO: 31619959
Odôvodnenie výberu: úspešný uchádzač predložil regulárnu a nie mimoriadne nízku ponuku.
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