MIESTNA AKČNÁ SKUPINA HNILEC,o.z.

SPRÁVA O ZAKÁZKE

Podľa §21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom obatarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
„Zákon o VO“), v znení neskorších predpisov.

1.Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Miestna akčná skupina Hnilec, o.z.
Sídlo: Obchodná 7, 055 01 Margecany
IČO: 42101638
DIČ: 212 00888 72
Zastupený:
Ing. Viliam Mjartan, predseda o.z.
Bankové spojenie:
VUB,a.s., pobočka Gelnica
IBAN účtu:
SK76 0200 0000 0024 7059 8958

2. Názov predmetu zákazky: "Spracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS
HNILEC,o.z."

3. Použitý postup zadávania zákazky: Zákazka postupom podľa §9 ods. 9 Zákona o VO
4. Dátum a miesto uverejnenia Výzva na predkladanie ponúk: Zadávanie zákazky bolo
zverejnené dňa 16.6. 2015 na webovej stránke www.mashnilec.sk v časti Verejné obstarávanie – súbor
na stiahnutie - Výzva MAS Hnilec.doc. Výzva na predloženie cenovej ponuky bola zaslaná trom
podnikateľským subjektom dňa 16.6.2015.

5. Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich
vylúčenia: neuplatnilo sa
6. Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: neuplatnilo sa
7. Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výveru jeho ponuky:
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Ponuku predložili traja uchádzači. Všetci uchádzači splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet
zákazky uvedené vo výzve na predloženie ponuky a v ďalších dokumentoch zverejnených na vyššie
citovanej webovej stránke verejného obstarávateľa
Úspešný uchádzač: Uchádzač č. 3
ARTCOMP, s.r.o
Partizánska 105/35, 055 01 Margecany
Odôvodnenie výberu:
Uchádzač č.3 - ARTCOMP, s.r.o, Partizánska 105/35, 055 01 Margecany, predložil úplnú cenovú
ponuku, teda splnil požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na predloženie ponuky na
dodanie predmetu zákazky s celkovou cenou spolu 12 000,00 EUR (uchádzač nie platcom DPH) za
predmet zákazky, čo bola najnižšia predložená celková cena a umiestnil sa na 1. mieste v poradí.
Verejný obstrávateľ preto v súlade s výzvou na predloženie ponuky vyhodnotil uchádzača č.3 ako
úspešného v tomto verejnom obstarávaní.

8. Uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom:
Zmluva s úspešným uchádzačom bol uzavretá dňa 13.7.2015
Hodnota zadanej zákazky: 12 000,00EUR (uchádzač nie je platcom DPH)

Margecany 13.7.2015
Vypracoval: Ing. Viliam Mjartan, predseda MAS HNILEC,o.z.
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