Mestské lesy Bardejov, s. K o.,
Štefánikova 786,085 01 Bardejov

Naša značka:
/2013

Vybavuje:
P.Cingel

Dátum:
31.12.2013

Vec: Správa o zákazke (§ 21, ods. 2)
Verejná súťaž

:

„ Služby súvisiace s ťažbou dreva" - Mestské lesy
Bardejov

a) Identifikácia verejného obstarávateľa. predmet a hodnota zákazky:
Mestské lesy Bardejov s.r.o., Štefánikova 786, Bardejov 085 01,
Služby súvisice s ťažbou dreva, 298 000,00 €
b) Postup zadávania zákazky : verejná súťaž
c) Dátum uverejnenia vo VVO a číslo oznámenia:

VVO 184/2013 -

z 20.9.2013 - 15697 MSS
d) identifikácia vybratých záujemcov : nie
e) identifikácia vylúčených uchádzačov a odôvodnenie ich vylúčenia : Jozef
Vaják, Zlaté 70,086 01 Rokytov
tabuľka plnenia kritérií s uvedením ponúkaných cien ( v ponuke nebola uvedená
priemerná cena za všetky uvedené kombinácie technológii (súťažné podklady bod F2,
príloha G, A.3.2.1.3)), ponuka neobsahuje ponúkanú cenú tak, ako bola
obstarávateľom stanovená v súťažných podkladoch, ďalej cena nieje stanovená podľa
bodu C súťažných podkladov. Uchádzač v ponuke uvádza len dve čísla (požiadavka
bola na 7 kombinácií) za ťažbu v obnovných/rubných/ a vo výchovných/predmbných/
ťažbách Čo komisii neumožňuje ponuku vyhodnotiť, resp. porovnať s ostatnými
ponukami.
-

Ponuka neobsahuje podpísanú rámcovú zmluvu (Súťažné podklady A.3.2.1.7)

f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk : nie
g) Identifikácia úspešných uchádzačov a odôvodnenie výberu ich ponúk :
L MR -LES s.r.o., Beloveža 86,086 14, Hažlín
2. ÍR Drevoies s.r.o., Beloveža 86,086 14, Hažlín

2

3. ATII s.r.o.,Ťačevská 1639/38A, 085 01 Bardejov
4. Ing. Pavel Kútny, UK Štefana Záhorského 379/44,962 31Sliač
5. Marek Hrabčak, Olejníkov 107, 082 57, Ľutina
6. Ing. František Jurčišin, Tačevská 604/14, 085 01 Bardejov
7. DUAMAN s.r.o., Fričkovce 95,086 42 Hertník
Odôvodnenie : cena
h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu : nie
i) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa $ 108, ods. 1. písm h)
a prekročenia podielu podľa ^ 108i ods. 1. písm.k}: nie
j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa $ 108h ods. 2 : nie
k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky : nie

Ing. Vladimír Zoľák
konateľ
/ //

Mestské lesy BflHqov, s, r. o.
Štefánikovo 786,085 01 Bordeiov
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