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VEC
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
Oznamujeme Vám, že Vaša súťažná ponuka predložená v podlimitnej zákazke na dodanie
tovarov (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 70/2013 z 10.04.2013, pod sp. zn.: 5426 MST):
Technika a IT služby pre projekt: „Integrovaný IT systém na hranici“
bola pre verejného obstarávateľa najvýhodnejšia
a že verejný obstarávateľ Vašu ponuku prijíma.
Odôvodnenie:
Ako uchádzač v tejto zákazke ste preložili platnú ponuku a splnili ste všetky, verejným
obstarávateľom, určené podmienky účasti. Vaša ponuka splnila podmienky požadované verejným
obstarávateľom uvedené v oznámení o vyhlásení tejto zákazky a v súťažných podkladoch na predmet
zákazky a zároveň obsahovala (po ukončení elektronickej aukcie) najnižšiu ponukovú cenu celkom za
celý predmet zákazky, ktorá bola jediným kritériom pre vyhodnotenie ponúk (Vaša ponuka bola
jedinou vyhodnocovanou ponukou). Vaša ponuka bola preto pri vyhodnotení určená ako úspešná
ponuka (umiestnila sa na prvom mieste v poradí) a preto ste sa stali úspešným uchádzačom.
Toto oznámenie o úspešnosti nie je možné zamieňať s prijatím návrhu zmluvy. Návrh zmluvy
bude prijatý najneskôr do 31.10.2013 a to za podmienok uvedených v súť. podkladoch k tejto
zákazke.
P o u č e n i e:
V súlade s § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní Vám zároveň oznamujeme, že proti
výsledku vyhodnotenia ponúk môžete námietku podľa § 138 ods. 2 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších. Námietky sa
podávajú v listinnej podobe a musia byť doručené úradu a kontrolovanému najneskôr do desiatich
dní odo dňa prevzatia tohto oznámenia.
S pozdravom
..............................................................
Ing. Juraj Ondračka, starosta obce Horná Súča
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