Materská škola, Tbiliská 2 831 06 Bratislava
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
1) Termín zaslania Výzvy na predkladanie ponúk potenciálnym dodávateľom:
17.10.2019.
Výzva bola zároveň zverejnená na internetovej adrese: www.mstbiliska.sk .
2)
Zoznam
potenciálnych
dodávateľov,
ktorým
bola
zaslaná
Výzva
na predkladanie ponúk:
Por.
Obchodné meno, sídlo
č.
1.
Deliver doors s.r.o. (Deti a záhrada), Okružná 1333/112B, 900 26 Slovenský Grob
2.
AGGER, s.r.o., Majerná 10730/15, 036 01 Martin
3.
Crew, s.r.o., Miletičova 27, Bratislava Ružinov
3) Termín predkladania ponúk:
25.10.2019 do 12,00hod
4) Zoznam uchádzačov a údaje zistené pri otváraní ponúk:
Por.
Obchodné meno, sídlo
Návrh na plnenie kritérií
č.
bez DPH/s DPH
1.
Deliver doors s.r.o. (Deti a záhrada),
6378,34€ bez DPH / 7654,00€ s DPH
Okružná 1333/112B, 900 26 Slovenský
Grob
2.
AGGER, s.r.o., Majerná 10730/15, 036 01 5880,00€ bez DPH /7 056,00€ s DPH
Martin
3.
Crew, s.r.o., Miletičova 27, Bratislava 6836,17€ bez DPH / 8203,40€ s DPH
Ružinov
5) Vyhodnocovanie ponúk:
Dňa 25.10.2019 po 13,00 hodine pristúpil verejný obstarávateľ k vyhodnoteniu predložených
ponúk. Ponuky boli vyhodnocované v súlade s požiadavkami uvedenými vo Výzve na
predkladanie ponúk: Zakúpenie a osadenie hracích prvkov detského ihriska v rámci projektu
„POHYB NÁS BAVÍ“ projekt PRS-1406/2019/2. Verejný obstarávateľ overil, či sú oslovení
alebo identifikovaní záujemcovia oprávnení dodávať tovary, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky (webové sídlo www.orsr.sk) a že nemajú
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (webové sídlo www.uvo.gov.sk)
6) Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:
Ponuka uchádzača - Deliver doors s.r.o. (Deti a záhrada) nespĺňa požiadavky na predmet
obstarávania, zostava č. 2 - Hracia veža neobsahuje všetky požadované prvky: tunel, lezeckú
stenu s lanom podľa výzvy na predloženie cenovej ponuky.
Ponuka uchádzača - AGGER, s.r.o. nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania, zostava č. 1
- neobsahuje všetky požadované prvky: ľanový mostík a hríbiky; zostava č. 2 – Hracia veža
neobsahuje lezeckú stenu s lanom podľa výzvy na predloženie cenovej ponuky.
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7) Identifikácia úspešného uchádzača:
Obchodné meno, sídlo

Návrh na plnenie kritérií
bez DPH/s DPH
Crew, s.r.o., Miletičova 27, Bratislava 6836,17€ bez DPH / 8203,40€ s DPH
Ružinov

Odôvodnenie: Hodnotiaca komisia skonštatovala, že predložená ponuka je v súlade s výzvou
na predloženie cenovej ponuky. Uchádzač splnil podmienky účasti, všetky prvky spĺňajú
parametre v celom rozsahu určené vo výzve na predloženie cenovej ponuky.
Úspešnému uchádzačovi, ako aj neúspešným uchádzačom bolo dňa 29.10.2019 zaslané emailom Oznámenie o výsledku.
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