
 

INFORMÁCIA  O VYHODNOTENÍ PONÚK  
zo dňa 22. 01. 2014 

predkladanými uchádzačmi v  zadaní nadlimitná zákazky, ktorej výzva na predkladanie ponúk bola 
zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania číslo 245/2013 pod číslom 19714 - MST zo dňa 14. 12. 2013 
s predmetom zákazky: „Komunálna technika“. 
 
Predmet zákazky:   Komunálna technika 
 
Lehota na predkladanie ponúk:  13. 01. 2014 o 12:00 
 
Predpokladaná hodnota:   450 000,00 EUR bez DPH 
 
Kritérium hodnotenia ponúk: najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky celkom spolu 

vrátane DPH uvedená v eurách 
 
A) Zoznam všetkých uchádzačov: 
 

Uchádzač 

REDOX s.r.o., A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec 

 
B) Zoznam vylúčených ponúk s uvedením dôvodu ich vylúčenia: 
 
C) Dôvody vylúčenia ponúk obsahujúcich neobvykle nízku cenu: 
 
Žiadna z ponúk nebola vylúčená. 
 
D) Poradie uchádzačov a ich súťažných ponúk: 
 

Uchádzač 
Kritérium 

hodnotenia 
Bodové 

hodnotenie 
Poradie 

uchádzača 

REDOX s.r.o., A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec 549 408,00 € 100 1 

 
 
 
 



     

 

ODÔVODNENIE NEZRUŠENIA POSTUPU 
v zmysle § 46, ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.  

zo dňa 22. 01. 2014 

Verejný obstarávateľ:    Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 
Predmet zákazky:   Komunálna technika 
Druh postupu:    nadlimitná zákazka – otvorená súťaž 
VVO:     Vestník č. 245/2013, 19714 – MST, 14.12.2013 
Lehota na predkladanie ponúk:  13.01.2014 12:00 hod. 
 
 
Odôvodnenie: 
 
Napriek tomu, že v predmetnom verejnom obstarávaní predložená len jedna ponuka na predmet zákazky, 
verejný obstarávatel nezrušil použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
 

- verejný obstarávateľ v rámci dobrovoľnej transparentnosti zverejnil predbežné oznámenie a to 
v úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania 50 dni pred začatím 
postupu nadlimitnej zákazky. 

- Sútažné podklady boli na základe žiadosti poskytnuté deviatim záujemcom. 
- Podmienky úcasti boli stanovené primerane predmetu zákazky a boli nediskriminacné. Všetci 

záujemcovia, ktorým boli poskytnuté sútažné podklady by splnili podmienky úcasti. 
- Požiadavky na predmet zákazky by splnili minimálne traja další záujemcovia. 
- Zákazka bola dostupná (sútažné podklady zverejnené v profile verejného obstarávateľa). 
- Napriek tomu záujemcovia pravdepodobne z dôvodu nedostatocného záujmu o predmetnú 

zákazku, cenovú ponuku nepredložili. 
 
 
 
 

 
     

                
 

Podpinka
Text napsaný psacím strojem

Podpinka
Text napsaný psacím strojem




