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I N F O R M A C I A 

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov : Mesto Žiar nad Hronom IČO: 00321125 
S í d l o 
Obec (mesto) : Žiar nad Hronom PSČ: 965 19 
Ulica : Štefana Moysesa Číslo : 46 
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. 

2. Predmet zákazky : Energetické zhodnocovanie bioaktívnych odpadov - BPS PS 01 Technológia pre 
fermentáciu a BPS" 

Dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného 
obstarávania a čísla týchto oznámení: 

Predbežné oznámenie v EÚ: 2013/S-231-400551 zo dňa 28.11.2013 
Predbežné oznámenie vo Vestníku VO: Vest. č. 233/2013 zo dňa 28.11.2013, zn.: 19086-P0T 
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania : v EÚ 2013/S 246-428508 zo dňa 19.12.2013 

Vest. č. 249/2013 zo dňa 19.12.2013, zn.19918-MST 

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ 
V zmysle § 44 ods.2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o výsledku vyhodnotenia 
ponúk a poradie uchádzačov v PROFILE. 

Úspešný uchádzač: REMESLO strojal s.r.o., Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom 
Úspešný uchádzač splnil všetky požiadavky verejného obstarávateľa a podmienky účasti v zadaní 
nadlimitnej zákazky (verejnej súťaže), bol zaradený do hodnotenia podľa stanoveného kritériá a jeho 
ponuková cena s DPH zostavená automatizovaným vyhodnotením - E - aukciou bola najnižšia a tak 
bola v konečnom poradí zaradený na prvé miesto 

Poradie ponúk, identifikácia úspešného uchádzača - poradie ponúk zostavené automatizovaným 
vyhodnotením - e-aukciou: 

P.č. Obchodné meno 
Adresa alebo sídlo uchádzača 

Celková cena v € s 
DPH za celý predmet 
obstarávania 

Prvotné vyhodnotenie 
ponúk (pred konaním 
elektronickej aukcie) je 
nasledovné: 

P.č. Obchodné meno 
Adresa alebo sídlo uchádzača 

Prvotné vyhodnotenie 
ponúk (pred konaním 
elektronickej aukcie) je 
nasledovné: 

1. REMESLO strojal s.r.o. 
Priemyselná 12 4 499 700,00 

1 965 01 Žiar nad Hronom 1 

Publikované: dňa 24.07.2014 
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