Zápisnica
z verejného otvárania ponúk vo verejnom obstarávaní prác stavby
„Stavebné pozemky pre výstavbu rodinných domov“ SO 02 CESTY A CHODNÍKY
konaného dňa 07.08.2020 o 10,30 hod. v zasadacej miestnosti poverenej osoby.
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.
V súlade s ust. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní sa otváranie ponúk
uskutočnilo v zasadacej miestnosti poverenej osoby dňa 07.08.2020 o 10,30 hod.. Verejné
otváranie ponúk vykonala poverená osoba obce. Zo strany uchádzačov sa dostavila jedna osoba
zastupujúca jedného z uchádzačov – jedná sa o štatutára uchádzača. Prítomní sa podpísali na
prezenčnej listine, ktorá sa zakladá do spisu. Miesto a čas verejného otvárania ponúk verejný
obstarávateľ oznámil vo výzve na predkladanie ponúk.
Ponuky odovzdali nasledovní uchádzači (v tom poradí, ako boli predložené):
B&B Plus, s.r.o., Sv. Juraja č. 9, 929 01 Dunajská Streda; IČO: 36250236 – Ponuka predložená mailom: 07.08.2020 o 09,43 hod.
EUROPE INVEST UNION spol. s r.o., Amadeho Kračany 489, 930 03 Kostolné Kračany; IČO: 44688539 – Ponuka predložená
mailom: 07.08.2020 o 09,45 hod.
S-Stavby s.r.o., Póšfa 8, 930 34 Holice; IČO: 47244755 – Ponuka predložená mailom: 07.08.2020 o 09.52 hod.

Pristúpilo sa k otváraní ponúk.
Poverená osoba zverejní obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy
pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom,
určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk.
Návrhy kritéria uchádzačov:
Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ:
P a) obchodné meno
Č b) adresa sídla, resp. miesta podnikania
c) IČO (ak je to relevantné)
a) B&B Plus, s.r.o.
1. b) Sv. Juraja č. 9, 929 01 Dunajská Streda
c) 36250236
a) EUROPE INVEST UNION, spol. s r.o.
Amadeho Kračany 489,
2. b)
930 03 Kostolné Kračany
c) 44688539
a) S-Stavby s.r.o.
3. b) Póšfa 8, 930 34 Holice
c) 47244755

Celková
cena spolu
s DPH
(EUR)

Cena bez
Počet
DPH (EUR)

Cena spolu
DPH 20%
bez DPH
(EUR)
(EUR)

138.890,00

1

138.890,00

27.778,00 166.668,00

07.08.2020
09,43 hod.

143.612,52

1

143.612,52

28.722,50 172.335,02

07.08.2020
09,45 hod.

133.012,78

1

133.012,78

26.602,56 159.615,34

07.08.2020
09,52 hod.

Ostatné údaje sa nezverejňujú. Vyhodnotenie predložených ponúk je už neverejné.
Zápisnica ukončená.
d.a.h.
Zapísal: Ing. Hanesz

Dátum
predloženia
ponuky

