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OBEC PRIEPASNÉ 
Priepasné 109, 906 15  Priepasné 

 
 
 
Komu:  
 
Marius Pedersen, a.s. 
Opatovská 1735 
911 01 Trenčín 
IČO:34115901 
 
Naša značka: 321/2013 
Váš list číslo/zo dňa: 4.10.2013/doručený 4.10.2013, 10:00 hod. 
Dátum:14.10.2013 
 
Vec: Oznámenie výsledku vyhodnotenia ponúk 
 
 
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 o verejnom obstarávaní“) Vám oznamujeme výsledok 
vyhodnotenia ponúk na predmet verejného obstarávania: „Zber a odvoz komunálneho odpadu 2014 “. 
 
 
   V predmetnom verejnom obstarávaní ste neuspeli. 
 
 
Odôvodnenie:  
 
Vami predložená ponuka sa po vyhodnotení kritéria „ekonomicky najvýhodnejšia ponuka“, ktorej obsahom 
bola cena za prejazd na výkon (a späť), pracovný prejazd po obci, manipulácia s nádobami a prejazd  
na skládku po ukončení vývozu  umiestnila na druhom mieste v poradí za úspešným uchádzačom. 
V danej  verejnej  súťaži  sa  stal úspešným uchádzačom: Obec Hrašné, Hrašné 3,916 14 Hrašné, 
 ktorého  ponuka bola najvýhodnejšia pre verejného obstarávateľa v zmysle daného kritéria. 
 
 
Za účasť v súťaži Vám ďakujeme a veríme, že sa s Vašimi ponukami budeme stretávať aj pri ďalších 
súťažiach. 
 
 
S pozdravom 
 
       

 
 
Peter  C z e r e 

V Priepasnom, 14.10.2013     Starosta obce 
  
 

 

 

 
 



Telefón:    Bankové spojenie:   IČO:  00 309 851  Internet: 
sekreteriát       034/654 74 35                        Dexia banka  4691712004/5600                   DIČ:  2021039823                      www.priepasne.sk 
starosta            0907/747667                                                                                                          
e:mail: kancelaria@priepasne.sk 
             priepasne@priepasne.sk 
 

OBEC PRIEPASNÉ 
Priepasné 109, 906 15  Priepasné 

 
 
 
Komu:  
 
Obec Hrašné 
Hrašné 3 
916 14 Hrašné 
IČO: 00311634 
 
Naša značka: 321/2013 
Váš list číslo/zo dňa: 26.9.2013/doručený 1.10.2013, 09:35 hod. 
Dátum:14.10.2013 
 
Vec: Oznámenie výsledku vyhodnotenia ponúk 
 
 
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 o verejnom obstarávaní“) Vám oznamujeme výsledok 
vyhodnotenia ponúk na predmet verejného obstarávania: „Zber a odvoz komunálneho odpadu 2014 “. 
 
 
   V predmetnom verejnom obstarávaní ste uspeli. 
 
 
Odôvodnenie:  
 
Vami predložená ponuka sa po vyhodnotení kritéria „ekonomicky najvýhodnejšia ponuka“, ktorej obsahom 
bola cena za prejazd na výkon (a späť), pracovný prejazd po obci, manipulácia s nádobami a prejazd  
na skládku po ukončení vývozu  umiestnila na prvom mieste v poradí za úspešným uchádzačom a bude 
s Vami uzatvorená zmluva. 
 
 
Za účasť v súťaži Vám ďakujeme a veríme, že sa s Vašimi ponukami budeme stretávať aj pri ďalších 
súťažiach. 
 
 
S pozdravom 
 
       

 
 
Peter  C z e r e 

        Starosta obce 
 V Priepasnom, 14.10.2013 
  

 

 
 
 
 


