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  EDEMI, s.r.o. Rešica 
  Rešica 149 
  044 73 Rešica 
  --------------------------------- 

  
           
Váš list/zo dňa                     Naša značka                        Vybavuje                    V Budulove     
           -                                  59/2013             Rudolf Drotár               15.07.2013  
 

VEC:  Podlimitná zákazka postupom verejného obstarávania – verejná súťaž s použitím       
e-aukcie, zákazky na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom:  
„GREEN STOCK - NOVOSTAVBA“   

 - oznámenie výsledku verejného obstarávania 
 

Občianske združenie GREEN WAY, Budulov 167, 045 01 Moldava nad Bodvou, ako 
obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“) na vyššie uvedené predmetné verejné obstarávanie Vám týmto 
oznamuje výsledok verejného obstarávania. 
 
Na účasť v e-aukcii bol mailom vyzvaný uchádzač: 
EDEMI, s.r.o. Rešica, Rešica 149, 044 73 Rešica 
 
E-aukcie sa zúčastnili/nezúčastnili vyzvaní uchádzači: 
EDEMI, s.r.o. Rešica, Rešica 149, 044 73 Rešica - prihlásený 15.07.2013 o 07:17:41 hod. 
 
 
Výsledné poradie uchádzačov po ukončení e-aukcie:  
 

Poradie Uchádzač 
Vstupná 

cena do aukcie 
(EUR s DPH) 

Výsledná 
cena z aukcie 
(EUR s DPH) 

1. EDEMI, s.r.o. Rešica, Rešica 149, 
044 73 Rešica 2 198 682,28 2 198 682,28 

 
 
 

 Vzhľadom k vyššie uvedenému Vašu ponuku prijímame, nakoľko bola vyhodnotená 
automatizovaným vyhodnotením ako najúspešnejšia, t.j. v rámci e-aukcie ste predložili:  
- najnižšiu ponukovú cenu, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu ako 

najúspešnejšia, nebola v e-aukcii konfrontovaná s ponukou ďalšieho uchádzača.   
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Informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky: 
- úspešný uchádzač predložil prijateľnú ponuku pre obstarávateľa, z hľadiska dokladovej 
časti a z hľadiska ponukovej ceny predmetnej časti predmetu zákazky. 
 
 

Žiadame Vás, aby ste si pripravili, no zatiaľ nám nezasielali: 
- Zmluvu o dielo v zmysle Vami predloženej ponuky (s Vašou výslednou cenou v e-aukcii), 
podmienok vyhláseného verejného obstarávania – podľa vzoru z prílohy č.2 súťažných 
podkladov a ustanovení príslušných právnych predpisov. Súčasťou ZoD musia byť aj jej 
prílohy.  
 
 

Po kontrole a odsúhlasení verejného obstarávania riadiacim orgánom s kladným 
výsledkom, budete vyzvaný na predloženie vyššie uvedenej ZoD s prílohami. Po ich 
posúdení, kontrole a odsúhlasení bude s vami zmluva uzavretá v lehote viazanosti ponúk 
v zmysle § 45 zákona o verejnom obstarávaní.  
 
 
 V zmysle § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní Vám zároveň oznamujeme lehotu, 
v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom 
obstarávaní, ktorá je do 10 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia 
ponúk, ak námietky smerujú proti výsledku vyhodnotenia ponúk. 
 
 

Ďakujeme Vám za účasť vo verejnom obstarávaní. 
 
 

S úctou 
 

  
 

p. Rudolf Drotár   Ing. Adriana Imrichová 
člen občianskeho združenia  člen občianskeho združenia 

 
 
Prílohy: 
- výsledky a logy e-aukcie vygenerované aukčným programom 
 


