OBEC Ďurkovce
Ďurkovce 76, 991 27 Kamenné Kosihy
Obec Ďurkovce je povinná v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypracovať správu o zákazke, ktorá je súčasťou
dokumentácie.

SPRÁVA
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec Ďurkovce
Č. 76, 991 27 Kamenné Kosihy
a) Predmet zákazky: Zavedenie a sprevádzkovanie vysokorýchlostného internetu
b) Hodnota zákazky: 150.000 € bez DPH
2. Použitý postup zadávania zákazky: § 100 až 102 zákona o VO
3. Dátum uverejnenia oznámenia vo Vestníku Verejného obstarávania a čísla oznámenia:
Podlimitná zákazky bez využitia elektronického trhoviska zverejnená VVO 137/2013 dňa
16.07.2013 pod č. 12744-WYT
4. Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu
- Lokalnet s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava
- Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
- ORGATRADE Network Systém s.r.o., Račianská 188, 830 04 Bratislava 34
5. Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:
- V súťaži uchádzač nebol vylúčený.
6. Odôvodnenie vylúčenia z dôvodu mimoriadne nízkych ponúk: uchádzač nebol vylúčený
7. Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky,
ktoré úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy:
- SLOVANET a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
 Uchádzač ponúkol: /ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku/ a bola mu výpočtom pridelená
najvyššia bodová hodnota podľa spôsobu hodnotenia uvedeného v časti A.3 súťažných
podkladov (Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia)
 vzhľadom na skutočnosť, že bodová hodnota rozhodovala o úspešnosti ponuky a bola
predložená jedná ponuka, táto bola vyhodnotená ako úspešná
8. Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: neuplatnilo sa
9. Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 pís. h/ a l /a prekročenie podielu podľa §
108j ods. 1 pís. k/: neuplatnilo sa
10. Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2: neuplatnilo sa
11. Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: neuplatnilo sa

V Ďurkovciach
Dňa: 5.9..2013

Eva Egryová
starostka obce

v.r.

