Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:
Názov organizácie :
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Štatutárny zástupca:
Telefón:
E-mail:
Webové sídlo:

Obec Breziny
Obecný úrad Horné Breziny 141, 962 61 Breziny
00319741
2021339287
VUB a.s. Zvolen
SK33 0200 0000 0000 07424412
Ondrej Frlajs, starosta obce
045/5387124
breziny@breziny.sk
www.breziny.sk

Profil:
Obec Breziny je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
verejnom obstarávaní“).
Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje
verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.
Verejné obstarávanie podľa schváleného harmonogramu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok,
prípadne podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v
spolupráci s jednotlivými zamestnancami podľa vnútornej Smernice upravujúcej postup pri verejnom
obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác.
Verejný obstarávateľ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s
využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v
Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom „ Profile verejného
obstarávateľa“.

Výzva na predloženie ponuky k zákazke

Obec Breziny ako verejný obstarávateľ Vás vyzýva v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky
za účelom výberu zhotoviteľa prác / dodávateľa tovaru / poskytovateľa služby na predmet zákazky:
Názov zákazky:
Oprava a modernizácia budovy – stredisko služieb, LV č. 577
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov :
Adresa:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba:

Obec Breziny
Obecný úrad Horné Breziny 141, 962 61 Breziny
00319741
2021339287
Ondrej Frlajs, starosta obce

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je výmena okien, výmena dverí a príslušenstva ( sieťky, žalúzie, ...) murárske
práce s dodaním materiálu.
Miesto plnenia:
Obec Breziny

Termín realizácie:
10/2016- 11/2016
Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť platný doklad uchádzača o oprávnení výkonu podnikateľskej
činnosti v oblasti stavebných prác, (postačuje fotokópia oprávnenia)
Náležitosti ponuky:
Ponuka bude predložená ako celková cena určená na EUR, ktorá bude uvedená bez DPH, výška DPH, cena
vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH.
Lehota na predloženie ponuky:
Ponuku je možné predložiť do 10.10. 2016 do 14.00 hod. s označením „Oprava a modernizácia budovy –
stredisko služieb, LV č. 577“
Ponuku možno predložiť v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke poštovou zásielkou alebo
osobne do podateľne verejného obstarávateľa na adresu: Obec Breziny, Obecný úrad Horné Breziny 141,
962 61 Breziny.
Bližšie informácie potrebné k vypracovanie ponuky je možné získať u vyššie uvedenej kontaktnej osoby
verejného obstarávateľa – starostu obce.
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá, v prípade takto doručenej písomnej
ponuky bude uchádzačovi vrátená neotvorená.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
najnižšia cena v EUR vrátane DPH
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu
cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva.
Typ zmluvy:
Objednávka a zmluva na zhotovenie prác.
Zmluvné podmienky:
- fakturácia bude vykonaná po plnení v celom rozsahu do 30.11. 2016
- návrh zmluvy vypracuje verejný obstarávateľ
Dôvody na zrušenie verejného obstarávania:
- nebola predložená ani jedna ponuka
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „Výzvy“
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

2

Potvrdenie o zverejnení výzvy

Potvrdenie o zverejnení výzvy
Obec Breziny ako verejný obstarávateľ v súlade s § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnila na webovom
sídle obce (internetovej stránke www.breziny.sk) a obecnej tabuli od 29.09.2016 do 17. 10. 2016 výzvu na
predloženie ponuky na zhotovenie prác / dodanie tovaru / poskytnutie služby k zákazke s názvom: „Oprava
a modernizácia budovy – stredisko služieb, LV č. 577“
V Brezinách, dňa 17. 10. 2016
Ondrej Frlajs
starosta obce
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Záznam o vykonaní výberu dodávateľa
Záznam z prieskumu trhu:
1. Predmet zákazky – zhotovenie prác / dodanie tovaru / poskytnutie služby:
„Oprava a modernizácia budovy – stredisko služieb, LV č. 577“
2. Označenie verejného obstarávateľa:
Názov :
Obec Breziny
Adresa:
Obecný úrad Horné Breziny 141, 962 61 Breziny
IČO:
00319741
DIČ:
2021339287
Kontaktná osoba:
Ondrej Frlajs, starosta obce
3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je výmena okien, výmena dverí a príslušenstva ( sieťky, žalúzie, ...)
murárske práce s dodaním materiálu.
4. Predpokladaná hodnota zákazky:
9 500,00 EUR bez DPH
5. Lehota dodania predmetu zákazky:
do 11/2016
6. Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Breziny
7. Forma vykonaného prieskumu trhu:
 písomné výzvy verejného obstarávateľa
8. Lehota na predloženie ponuky:
do 10. 10.2016
poštovou zásielkou alebo osobne na adresu: Obec Breziny, Obecný úrad Horné Breziny 141, 962
61 Breziny
9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
najnižšia cena vrátane DPH
10.
Podmienky účasti:
Rozpis prác s cenovou ponukou
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11.

Záznam z prieskumu:
1.

Názov firmy
(adresa)

Koldreal, s.r.o.
Krupinská cesta
1156/9
960 01 Zvolen

66/2016

nebola úspešná.

Tovar, služba, práce

Cena spolu s DPH

Forma prieskumu

výmena okien, výmena dverí
a príslušenstva, sieťky,
žalúzie, ...) murárske práce
s dodaním materiálu.

16872,55 €

Výzva

2.

Názov firmy
(adresa)

Tovar, služba, práce
výmena okien, výmena dverí
a príslušenstva, sieťky,
žalúzie, ...) murárske práce
s dodaním materiálu.
3.

Názov firmy
(adresa)

Keras Mont
Peter Bartoš,
Ružová 1359/47
960 01 Zvolen
Cena spolu s DPH

67/2016

úspešná a
víťazná.
Forma prieskumu

11247,02 €

ZVS spol. s r.o.
Ružiná č. 77
985 52 Ružiná

Výzva

68/2016

nebola úspešná.

Tovar, služba, práce

Cena spolu s DPH

Forma prieskumu

výmena okien, výmena dverí
a príslušenstva, sieťky,
žalúzie, ...) murárske práce
s dodaním materiálu.

15301,25 €

Výzva

Pre vypracovanie cenovej ponuky na zákazku „Oprava
a modernizácia budovy – stredisko služieb, LV č. 577“
je odporúčaný ako úspešný a víťazný uchádzač:
Keras Mont
Peter Bartoš,
Ružová 1359/47
960 01 Zvolen

Uchádzač splnil podmienky účasti podľa výzvy.
Prieskum trhu vykonali : Ondrej Frlajs
Milan Grajciar
Dana Hybská
Čestne prehlasujeme, že sme dňa 17.10.2016 vykonali záznam
prieskumu trhu, pričom ceny u jednotlivých uchádzačov odpovedajú
ponúkaným cenám v uvedenom dni v zmysle predložených cenových
ponúk.
V Brezinách dňa 17. 10. 2016
...........................................................
podpisy osôb vykonávajúcich prieskum

S prieskumom trhu a výberom súhlasím:
V Brezinách dňa 17. 10. 2016.
..........................................
starosta obce
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Oznámenie o vyhodnotení zákazky
Č. j. 67/2016
Obec Breziny, Obecný úrad Horné Breziny 141
KERAS - MONT

V Brezinách dňa 17. 10. 2016

Peter Bartoš,
Ružová 1359/47

960 01 Zvolen

Vec:
Oznámenie o vyhodnotení zákazky
Obec Breziny ako verejný obstarávateľ na základe výzvy na predloženie ponuky z 29. 9. 2016, a Vami
predloženej ponuky zo dňa 10. 10. 2016, spis. značka 67/2016, Vám oznamuje, že Vaša ponuka ako
uchádzača na „Oprava a modernizácia budovy – stredisko služieb, LV č. 577“ bola vyhodnotená ako
úspešná a víťazná.
Následne Vám posielame záväznú objednávku na zhotovenie prác a žiadame Vás o podpísanie zaslanej
zmluvy na podpis .
S pozdravom
Ondrej Frlajs
starosta obce
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Oznámenie o vyhodnotení zákazky
Č. j. 66/2016
Obec Breziny, Obecný úrad Horné Breziny 141
KOLDREAL s.r.o.

V Brezinách dňa 17. 10. 2016

Krupinská cesta 1156/9

960 01 Zvolen

Vec:
Oznámenie o vyhodnotení zákazky
Obec Breziny ako verejný obstarávateľ na základe výzvy na predloženie ponuky z 29. 9. 2016, a Vami
predloženej ponuky zo dňa 10. 10. 2016, spis. značka 66/2016 Vám oznamuje, že Vaša ponuka ako
uchádzača na „Oprava a modernizácia budovy – stredisko služieb, LV č. 577“
nebola úspešná.

S pozdravom
Ondrej Frlajs
starosta obce
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Oznámenie o vyhodnotení zákazky
Č. j. 68/2016
Obec Breziny, Obecný úrad Horné Breziny 141
V Brezinách dňa 17. 10. 2016
ZVS spol. s r.o.
Ružiná č. 77

985 52 Ružiná

Vec:
Oznámenie o vyhodnotení zákazky
Obec Breziny ako verejný obstarávateľ na základe výzvy na predloženie ponuky z 29. 9. 2016, a Vami
predloženej ponuky zo dňa 10. 10. 2016, spis. značka 68/2016 Vám oznamuje, že Vaša ponuka ako
uchádzača na „Oprava a modernizácia budovy – stredisko služieb, LV č. 577“
nebola úspešná.

S pozdravom
Ondrej Frlajs
starosta obce
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