Obec Šarišský Štiavnik, Obecný úrad č. 65, 090 42 Okrúhle
___________________________________________________________________________

ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik, konaného dňa
21.08.2015 na Obecnom úrade v Šarišskom Štiavniku.
Prítomní poslanci: 1. Adamečko Pavel
2. Černický Juraj
3. Kačmárová Alena
4. Miková Irena
5. Štefanišin Jaroslav
Starosta: Kimák Michal
Zapisovateľ: Kačmárová Alena
Overovatelia: Černický Juraj, Štefanišin Jaroslav
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu riadneho zasadnutia.
Výber dodávateľa na výmenu okien a dverí na budove Obecného úradu
v Šarišskom Štiavniku.
5. Diskusia.
6. Záver.

1. bod:
Starosta Michal Kimák otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Privítal všetkých
prítomných poslancov.
2. bod:
Za zapisovateľku bola poverená pani poslankyňa Alena Kačmárová, za overovateľov
zápisnice pán poslanec Juraj Černický a pán poslanec Jaroslav Štefanišin.
Návrh na UZNESENIE: Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku pani poslankyňu Alenu
Kačmárovú a za overovateľov zápisnice pána poslanca Juraja Černického a pána poslanca
Jaroslava Štefanišina.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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3.bod:
Starosta predložil program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, a navrhol
doplniť doplňujúce body :
- Určenie cien na predaj školského majetku/nábytku.
- Úprava rozpočtu č. 1/2015 obce Šarišský Štiavnik.
Program riadneho obecného zastupiteľstva a doplňujúce body boli jednohlasne schválené.
Návrh na UZNESENIE: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

4.bod:

Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia cenových ponúk
výberu dodávateľa zákazky „Výmena okien a dverí na budove Obecného úradu
Šarišský Štiavnik“ postupom zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 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“) pre verejného obstarávateľa podľa § 6,
ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní Obec Šarišský Štiavnik
1. Identifikácia verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Verejný obstarávateľ: Obec Šarišský Štiavnik
Sídlo: Obecný úrad Šarišský Štiavnik č.65, 090 42 Okrúhle
Zastúpený: Michal Kimák, starosta obce
IČO: 00331058
DIČ: 2020784843
2. Predmet zákazky
Predmetom zákazky je Výmena okien a dverí na budove Obecného úradu Šarišský Štiavnik
3. Zákazka: postup zadávania podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
4. Miesto a čas otvárania cenových ponúk
Miesto otvárania cenových ponúk: Obecný úrad Šarišský Štiavnik - kancelária starostu
Čas otvárania cenových ponúk:
21.8.2015 od 18,00 hod
5. Oslovení potenciálni dodávatelia, záujemcovia
Výzva na predkladanie cenových ponúk s ďalšou dokumentáciou bola zverejnená na
internetovej stránke obce
http://www.sarisskystiavnik.ou.sk/sk/download/category/8-oznamy.html
a zaslaná poštou potencionálnym uchádzačom:
1- GERALT, s.r.o., Prešovská 539, 087 01 Giraltovce
2- JUMI-STAV spol. s r.o. Sov. hrdinov 370, 08901 Svidník
3 -H.K.K. s.r.o. Pionierska 361 08901 Svidník
6. Uchádzači, ktorí predložili cenovú ponuku
por.č.
Obchodné meno a adresa uchádzača
Dátum a čas doručenia
1)
GERALT, s.r.o., Prešovská 539, 087 01 Giraltovce
21.08. 2015 10:50 hod
2)
JUMI-STAV spol. s.r.o., Sov. hrdinov 370, 089 01 Svidník 21.08. 2015 12:50 hod
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7. Otváranie cenových ponúk a kontrola úplnosti cenových ponúk
Obecné zastupiteľstvo pred otváraním obálok cenových ponúk skontrolovala, či obálky nie sú
porušené, či sú riadne označené s vyznačeným dátumom a časom doručenia. Všetky doručené
obálky boli neporušené/neotvorené a riadne zaevidované v pošte verejného obstarávateľa.
Otváranie obálok cenových ponúk, kontrola ich úplnosti a ich vyhodnotenie bolo verejné a s
možnosťou účasti zástupcov uchádzačov, ktorí predložili cenové ponuky. Komisia po otvorení
obálok, kontrole úplnosti cenových ponúk konštatovala, že dve cenové ponuky sú kompletné
a sú predložené v súlade s podmienkami výzvy na predkladanie cenových ponúk na dodávku
zákazky „Výmena okien a dverí na budove Obecného úradu Šarišský Štiavnik“ postupom
zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.
por.č. Obchodné meno a adresa uchádzača
Kontrola úplnosti ponúk
1) GERALT, s.r.o., Prešovská 539, 087 01 Giraltovce
uchádzač splnil/nesplnil
podmienky
2) JUMI-STAV spol. s r.o. Sov. hrdinov 370, 08901 Svidník uchádzač splnil/nesplnil
podmienky
8. Plnenie kritéria najnižšia cenová ponuka
Dvaja uchádzači predložili úplnú cenovú ponuku.
por.č. Obchodné meno a adresa uchádzača
1) GERALT, s.r.o., Prešovská 539, 087 01 Giraltovce
2) JUMI-STAV spol. s r.o. Sov. hrdinov 370, 08901 Svidník

Cenová ponuka
5 773,44 €
8 160,52 €

9. Poradie cenových ponúk uchádzačov podľa kritéria najnižšia cenová ponuka
por.č. Obchodné meno a adresa uchádzača
Cenová ponuka
1) GERALT, s.r.o., Prešovská 539, 087 01 Giraltovce
5 773,44 €
2) JUMI-STAV spol. s r.o. Sov. hrdinov 370, 08901 Svidník
8 160,52 €
Komisia (OZ) ukončila vyhodnotenie cenových ponúk záverom, že víťazom výberu
dodávateľa zákazky „Výmena okien a dverí na budove Obecného úradu Šarišský Štiavnik“
postupom zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 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“) pre verejného obstarávateľa podľa § 6, ods. 1 písm. b)
zákona o verejnom obstarávaní Obec Šarišský Štiavnik je uchádzač: GERALT, s.r.o.,
Prešovská 539, 087 01 Giraltovce, s najnižšou cenovou ponukou v sume 5 773,44 €. Komisia
(OZ) poverila starostu informovať o výsledkoch vyhodnotenia cenových ponúk
prostredníctvom listu.

Návrh na UZNESENIE: Obecné zastupiteľstvo po vyhodnotení ponúk určuje firmu GERAL
s.r.o. Prešovská 539, 087 01 Giraltovce, na výmenu okien a dverí na Obecnom úrade
v Šarišskom Štiavniku.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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5. bod:
Obecné zastupiteľstvo a starosta obce určili ceny na predaj školského majetku/nábytku.
Návrh na UZNESENIE:. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj školského majetku/nábytku
za cenu:
- školské lavice 10 €
- učiteľská katedra 15 €
- školská stolička 5 €
- skriňa 15 €
- školská tabuľa 20 €
- pracovný stolársky stôl 30 €
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

6.bod:
Starosta predložil návrh úpravy rozpočtu č. 1/2015. Po diskusii obecné zastupiteľstvo
jednohlasne schválilo úpravu rozpočtu č. 1/2015.
Návrh na UZNESENIE: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č. 1/2015 obce
Šarišský Štiavnik.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.bod:
Diskusia bola zameraná z časti na športové dni obce Šarišský Štiavnik, ktoré sa budú
konať 30.08.2015.
8.bod:
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a poprial príjemný víkend.

Overovatelia:
Juraj Černický

Zapisovateľka:
.............................

Alena Kačmárová

...................................

Jaroslav Štefanišin .............................

Michal Kimák
starosta obce
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