Obec Dunajská Lužná
Jánošíkova č.7, 900 42 Dunajská Lužná

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bratislava
27.08.2013

Vec
Správa o zákazke

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: Obec Dunajská Lužná
Sídlo organizácie: Jánošíkova č.7, 900 42 Dunajská Lužná
IČO: 00400009
Predmet a hodnota zákazky
„Výstavba materskej škôlky v obci Dunajská Lužná časť Nová Lipnica systémom obytných
modulov“, podlimitná zákazka, hodnota zákazky: ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Dátum uverejnenia výzvy (oznámenia) vo Vestníku UVO
6808 – MSP Vestník č. 85/2013 - 01.05.2013
Identifikácia vylúčeného uchádzača
Názov: KOMA SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo: Mlynárce – Štúrova 140, 94901 Nitra
IČO: 35941472
Odôvodnenie vylúčenia uchádzača: nesplnil podmienky účasti nasledovne:
Nepredložil:
1) Obligatórne doklady vyplývajúce z ustanovenia § 26 zákona o verejnom obstarávaní (osobné
postavenie)
2) Finančné a ekonomické postavenie - vyjadrenie banky alebo pobočky banky v zmysle § 27 ods. 1
písm. a) zákon o verejnom obstarávaní
3) Finančné a ekonomické postavenie - doklad ktorým ste mali preukázať obrat v zmysle § 27 ods. 1
písm. d) zákon o verejnom obstarávaní
4) Technická a odborná spôsobilosť - doklad preukazujúci referencie v zmysle § 28 ods. 1 písm. a)
a b) zákon o verejnom obstarávaní, predložili ste iba svoj zoznam referenčných stavieb
5) Technická a odborná spôsobilosť – uvedenie podielu plnenia zo zmluvy v zmysle § 28 ods. 1
písm. k) zákon o verejnom obstarávaní, doklad kde ste mali uviesť podiel plnenia zo zmluvy
prostredníctvom subdodávateľov alebo vyhlásenie, že realizáciu budete zabezpečovať iba vo svojej
réžii bez podielu iných subjektov
6) Fakultatívny doklad – riešenie recyklácie stavby a doklad o vplyvu výstavby na ŽP
7) Podpísaný návrh zmluvy

5. Identifikácia úspešného uchádzača
Názov: TOUAX SK, . s r. o
Sídlo: Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava
IČO: 31350691
Odôvodnenie výberu: uchádzač splnil podmienky a predložil ponuku, ktorá bola v súlade
s podmienkami, nakoľko bola predložená jediná ponuka.

Štefan Jurčík
starosta

