Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk
prieskum trhu zrealizovaný na základe Metodického pokynu CKO č. 12
Názov Prijímateľa:
TOP-Farm, spol. s r.o.
Sídlo Prijímateľa:
Topoľnica 309, 925 92 Topoľnica
IČO Prijímateľa:
46 958 282
Predmet / názov zákazky:
„Výrobné technológie“
Názov projektu:
Novou prevádzkou k výrobe nových produktov
Operačný program:
Výskum a inovácie
ITMS 2014+:
313031F761
Druh zákazky (tovary / služby / práce): Tovar
Spôsob vykonania prieskumu trhu:
Na základe Metodického pokynu CKO č. 12, zverejnenie
Výzvy
na
predkladanie
ponúk
na
stránke
www.partnerskadohoda.sk , na verejne dostupnom webovom
sídle osoby splnomocnenej pre procese verejného obstarávania,
a zaslaním Výzvy na predkladanie ponúk trom hospodárskym
subjektom oprávneným dodávať tovar rovnaký alebo podobný
ako je predmet zákazky.
Max. výška sumy určenej Prijímateľom na financovanie predmetu zákazky: 190.000,00 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnocovanie ponúk:

Najnižšia cena bez DPH

Prijímateľ zaslal, resp. zverejnil Výzvu na predkladanie ponúk a to:
1. Dňa 21.05.2019 na emailovú adresu: zakazkycko@vlada.gov.sk – doklad – viď dokumentácia z PT
2. Dňa 21.05.2019 zverejnil Výzvu na web stránke: www.cepartners.sk – doklad – viď dok. Z PT
3. Dňa 21.05.2019 zaslal Výzvu nasledovným hospodárskym subjektom:
a) Albertina Packaging, spol. s r.o., Hlinícka 1, 831 52 Bratislava, IČO: 31 374 638, emailová adresa:
obchod@albertina.sk
Zdôvodnenie oslovenia tohto hospodárskeho subjektu:
Spoločnosť Albertina Packaging, spol. s r.o.. dlhodobo pôsobí v oblasti predaja potravinárskych
technológií. Bola oslovená na základe referencií od hospodárskych subjektov pôsobiacich v oblasti
potravinárskych technológií. Webová stránka: www.albertina.sk
b) VIRTUS s.r.o., Lamačská cesta 111, 841 03 Bratislava, IČO: 35 719 664, emailová adresa:
virtus@virtus-sk.com
Zdôvodnenie oslovenia tohto hospodárskeho subjektu:
Spoločnosť VIRTUS s.r.o. dlhodobo pôsobí v oblasti predaja potravinárskych technológií. Bola
oslovená na základe referencií od hospodárskych subjektov pôsobiacich v oblasti potravinárskych
technológií. Webová stránka: www.virtus-sk.com
c) G.P.R. spol.s.r.o., Rybničná 40/E, 831 07 Bratislava, IČO: 17 319 463, emailová adresa: gpr@gpr.sk
Zdôvodnenie oslovenia tohto hospodárskeho subjektu:
Spoločnosť G.P.R. spol. s r.o. dlhodobo pôsobí v oblasti predaja a výroby potravinárskych technológií.
Bola oslovená na základe obchodných kontaktov v minulých rokoch. Webová stránka: www.gpr.sk

Zoznam oslovených hospodárskych subjektov:
Názov osloveného
dodávateľa

Dátum oslovenia

Spôsob oslovenia
– viď
dokumentácia z
PT

Oprávnenie
dodávať
predmet
zákazky
(áno/nie)

Dátum doručenia emailovej
Výzvy – potvrdzujúci email
o doručení Výzvy – viď
dokumentácia z PT

21.05.2019

mailom zaslaná
výzva

áno

21.05.2019
Potvrdenie o doručení z emailovej
adresy:
obchod@albertina.sk

21.05.2019

mailom zaslaná
výzva

áno

Albertina Packaging,
spol. s r.o., Hlinícka 1,
831 52 Bratislava,
IČO: 31 374 638

VIRTUS s.r.o.,
Lamačská cesta 111,
841 03 Bratislava,
IČO: 35 719 664

G.P.R. spol.s.r.o.,
Rybničná 40/E, 831 07
Bratislava,
IČO: 17 319 463

21.05.2019

mailom zaslaná
výzva

áno

Doručená
ponuka:
áno/nie

áno

21.05.2019
Potvrdenie o doručení z emailovej
adresy:
virtus@virtus-sk.com

áno

21.05.2019
Potvrdenie o doručení z emailovej
adresy:
gpr@gpr.sk

áno

Zoznam predložených ponúk v lehote na predloženie cenovej ponuky stanovenej Prijímateľom
Názov a sídlo uchádzača,
ktorý predložil ponuku

Dátum doručenia cenovej
ponuky

Spôsob doručenia cenovej ponuky

Návrh na plnenie
kritéria
Najnižšia cena
bez DPH

Emailom z adresy:
virtus@virtus.sk
na emailovú adresu:
top-farm@top-farm.sk

VIRTUS s.r.o., Lamačská cesta
111, 841 03 Bratislava,
IČO: 35 719 664

Albertina Packaging, spol. s r.o.,
Hlinícka 1, 831 52 Bratislava,
IČO: 31 374 638

G.P.R. spol.s.r.o., Rybničná 40/E,
831 07 Bratislava,
IČO: 17 319 463

30.05.2019 o 13:31 hod.

30.05.2019 o 20:05 hod.
na emailovú adresu TOP-FARM
30.05.2019 o 20:19 hod.
na emailovú adresu Consulting &
Education Partners.sk

uchádzač doručil svoju ponuku len na adresu
Prijímateľa. Na emailovú adresu splnomocnenej osoby
na realizáciu obstarávania ponuka nebola doručená,
napriek tomu, že bola dňa 29.05.2019 o 15:29 hod.
poslaná na emailovú adresu splnomocnenej osoby, ako
vyplýva z emailu preposlaného Prijímateľom.
Dôvodom bola veľkosť zasielaného súboru.
Z emailovej pošty doručenej Prijímateľovi je však
jednoznačne preukázané, že uchádzač ponuku zasielal
aj na emailovú adresu splnomocnenej osoby.
Prijímateľ následne zaslal doručenú ponuku na
emailovú adresu Osoby splnomocnenej na realizáciu
obstarávania vo viacerých emailoch.
Emailom z adresy:
hbbalenia@albertina.sk
na emailovú adresu:
top-farm@top-farm.sk
a
obstaravanie@cepartners.sk

Emailom z adresy:
gpr@gpr.sk
na emailovú adresu:
31.05.2019 o 9:32 hod.
top-farm@top-farm.sk
a
obstaravanie@cepartners.sk

áno

áno

áno

Poradie doručených cenových ponúk na základe najnižšej ceny bez DPH:
Názov a sídlo
uchádzača, ktorý
predložil ponuku

Návrh na plnenie kritéria
Najnižšia cena bez DPH

Poradie
uchádzačov

181.850,00 EUR

2.

183.530,00 EUR

3.

167.080,00 EUR

1.

VIRTUS s.r.o., Lamačská
cesta 111, 841 03
Bratislava,
IČO: 35 719 664
Albertina Packaging, spol. s
r.o., Hlinícka 1, 831 52
Bratislava,
IČO: 31 374 638
G.P.R. spol.s.r.o., Rybničná
40/E, 831 07 Bratislava,
IČO: 17 319 463

Vyhodnotenie ponúk
Obsah ponuky požadovanej
Prijímateľom
Uchádzač – PORADOVÉ ČÍSLO PONUKY
Uchádzač č. 1
VIRTUS s.r.o.

POZNÁMKY

Uchádzač č. 2
Albertina Packaging,
spol. s r.o.
ÁNO

Uchádzač č. 3
G.P.R. spol. s r.o.

Identifikačné údaje uchádzača

ÁNO

Doklad preukazujúci splnenie
podmienok účasti

NIE
Prijímateľ si vie
z verejne dostupných
zdrojov overiť
splnenie PÚ

ÁNO
ČV – osobné
postavenie + Výpis z
OR
ČV-finančné
a ekonomické
postavenie

ÁNO

ÁNO

ÁNO
ČV k osobnému
postaveniu + Výpis
z OR
K finančnému
a ekonomickému
postaveniu
nepredložil ČV a ani
doklady
Prijímateľ si vie
z verejne dostupných
zdrojov overiť
splnenie tejto PÚ
ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO
Doklad je predložený
ako Príloha č. 3
Zmluvy (vzorový
dokument). Podpis
a pečiatka je mimo
určeného miesta
a podpis je možné
považovať za
„parafu“.
ÁNO
Návrh Kúpnej zmluvy
je podpísaný. Prílohy
sú nepodpísané.
Nebola požiadavka
v ponuke predložiť
podpísaný návrh
kúpnej zmluvy aj s
prílohami

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

Parametre ponúkaných výrobných
technológií
Čestné vyhlásenie o povinností zápisu
do RPVS
Návrh na plnenie kritérií
Čestné vyhlásenie o subdodávkach

Návrh zmluvy s uvedením
navrhovanej zmluvnej ceny bez príloh

ÁNO

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky:
SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI
TÝKAJÚCICH SA OSOBNÉHO
POSTAVENIA

Uchádzač – PORADOVÉ ČÍSLO PONUKY
Uchádzač č. 1
VIRTUS s.r.o.

1. doklad o oprávnení dodávať
tovar, poskytovať služby.... –
OR alebo ŽL
2. čestné vyhlásenie
3. overené Prijímateľom

SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI
TÝKAJÚCICH SA FINANČNÉHO
A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA

Uchádzač č. 3
G.P.R. spol. s r.o.

NIE

Uchádzač č. 2
Albertina
Packaging, spol.
s r.o.
✓

NIE

✓

✓

✓
Overené v OR SR
– viď Výpis z OR
(internet)

✓
Overené v OR SR
– viď Výpis z OR
(internet)

✓
Overené v OR SR –
viď Výpis z OR
(internet)

Likvidita 2. stupňa
min. úroveň: ≥ 0,7
2.Podmienka účasti preukázaná
čestným vyhlásením
Vyhodnotenie:

✓

UCHÁDZAČ – PORADOVÉ ČÍSLO PONUKY
Uchádzač č. 1
VIRTUS s.r.o.

1. Podľa § 33, ods. 1 písm. c)
v spojení s § 38 ods. 9 zákona:

POZNÁMKY

Overené
priamo
Prijímateľom
v rámci
vyhodnotenia
ponúk
NIE
✓
Uchádzač
splnil
podmienku
účasti.

Uchádzač č. 2
Albertina
Packaging, spol.
s r.o.
N/A

Uchádzač č. 3
G.P.R. spol. s r.o.

✓

NIE

✓
Uchádzač splnil
podmienku účasti.

✓
Uchádzač splnil
podmienku
účasti.

POZNÁMKY

Overené priamo
Prijímateľom
v rámci
vyhodnotenia
ponúk

Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti: nepožaduje sa

Všetci uchádzači
majú účtovné
závierky zverejnené
vo verejnej časti
registra účtovných
závierok.

Požiadavky na predmet zákazky
Uchádzač – PORADOVÉ ČÍSLO PONUKY
Uchádzač č. 1
VIRTUS s.r.o.

Ponuka ekvivalentných
parametrov
Názov výrobcu, typu výrobku
a technickej špecifikácie v zmysle
požiadavky Prijímateľa
Vyhodnotenie:

POZNÁMKY

Uchádzač č. 3
G.P.R. spol. s r.o.

NIE

Uchádzač č. 2
Albertina
Packaging, spol.
s r.o.
NIE

ÁNO

ÁNO

ÁNO

✓

✓

✓

NIE

I. Uchádzač VIRTUS s.r.o.:
Obsah ponuky:
Ponuka uchádzača bola v lehote na predkladanie ponúk doručená len na emailovú adresu Prijímateľa. Kvôli
veľkosti súboru nebola doručená na emailovú adresu osoby splnomocnenej na realizáciu obstarávania. Následne
Prijímateľ preposlal doručenú ponuku splnomocnenej osobe na vyhodnotenie. Ponuka uchádzača bola osobe
splnomocnenej na realizáciu obstarávania doručená v troch emailoch.
V ponuke uchádzača nie je predložený doklad, ktorým preukazuje splnenie podmienok účasti. Splnenie podmienky
účasti týkajúcej sa osobného postavenia si vie osoba splnomocnená na realizáciu obstarávania overiť sama vo
verejne dostupných registroch. Vzhľadom k tomu, že uchádzač je právnickou osobou, ktorej účtovné závierky sú
zverejnené v Registri účtovných závierok, osoba splnomocnená na realizáciu obstarávania si splnenie podmienky
účasti týkajúcej sa finančného a ekonomického postavenia rovnako overí z verejne dostupných registrov a na
analytickom portály spoločnosti FinStat a.s.
Doklad – Zoznam subdodávateľov – na doklade je podľa osoby splnomocnenej na realizáciu obstarávania len
parafa a nie podpis štatutárneho orgánu ( vychádzame z dĺžky podpisu na iných dokladoch v ponuke). Vzhľadom
k tomu, že sa uchádzač svojou ponukou predbežne neumiestnil na prvom mieste v poradí, nebude zatiaľ
požiadaný o vysvetlenie a doplnenie svojej ponuky.
K podpísanému návrhu Kúpnej zmluvy uchádzač predložil aj všetky prílohy, ktoré sú bez dátumu a podpisu.
Vzhľadom k tomu, že uchádzač nebol povinný predložiť podpísaný návrh Kúpnej zmluvy spolu s podpísanými
prílohami, uchádzač nebude požiadaný o doplnenie svojej ponuky o podpísané prílohy ku Kúpnej zmluve.
Splnenie podmienok účasti:
A) Osobné postavenie:
Prijímateľ si z verejne dostupného Výpisu z Obchodného registra overil, že uchádzač má v Obchodnom registri
zapísané nasledovné činnosti:
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným
prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod).
Dôkaz: Výpis z OR – vytlačený z internetu dňa 18.06.2019
Uchádzač splnil podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia.
B) Finančné a ekonomické postavenie:
Vzhľadom k tomu, že uchádzač ako právnická osoba so sídlom na území SR má účtovné závierky zverejnené
v Registri účtovných závierok, prijímateľ si overil zverejnenie účtovných závierok v Registri účtovných závierok SR
a rovnako tak si overil hodnotu požadovaného ekonomického ukazovateľa Likvidita 2. stupňa na analytickom
portály spoločnosti FinStat a.s..
Prílohou tohto vyhodnotenia je výstup z analytického portálu spoločnosti FinStat a.s. – t.j. finančný report
spoločnosti VIRTUS, s.r.o. . Z finančného reportu vyplýva, že spoločnosť VIRTUS, s.r.o. v posledných troch
ukončených hospodárskych rokoch dosiahla nasledovnú hodnotu ekonomického ukazovateľa Likvidita 2. stupňa:

VIRTUS, s.r.o.

2016

Likvidita 2. stupňa

1,29

2017
1,65

2018
1,35

Ø rokov
1,43

Požadované
hodnoty Ø
rokov
≥ 0,7

Splnenie
áno

Dôkaz: Finančný report spoločnosti VIRTUS, s.r.o. z portálu FinStat a.s.
C) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť:
Nepožadovala sa.
Prijímateľ konštatuje, že uchádzač VIRTUS, s.r.o. splnil podmienky účasti stanovené vo Výzve na predkladanie
ponúk.
Splnenie požiadaviek na predmet zákazky:
Uchádzač vo svojej ponuke, v dokumente Technická špecifikácia uviedol názov výrobcu, typu výrobku a ponúkanú
technickú špecifikáciu v zmysle požiadavky Prijímateľa.
V rámci ponuky predložil aj podpísaný návrh kúpnej zmluvy. Podpísaný návrh kúpnej zmluvy s uvedením
identifikačných údajov uchádzača a doplnením cenového návrhu ( ktorý je v súlade s cenovou ponukou uvedenou
v Návrhu na plnenie kritérií) je v súlade s návrhom kúpnej zmluvy, ktorý bol súčasťou Výzvy na predkladanie ponúk.
Prijímateľ konštatuje, že uchádzač VIRTUS, s.r.o. splnil požiadavky na predmet zákazky stanovené vo Výzve na
predkladanie ponúk.

II. Albertina Packaging, spol. s r.o.:
Obsah ponuky:
Uchádzačova ponuka obsahovala všetky doklady požadované Prijímateľom vo Výzve na predkladanie ponúk.
Splnenie podmienok účasti:
A) Osobné postavenie:
Uchádzač vo svojej ponuke predložil Čestné vyhlásenie, že je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov ÚVO
a predložil aj Výpis z Obchodného registra.
Prijímateľ si rovnako aj u tohto uchádzača overil z verejne dostupného Výpisu z Obchodného registra, že uchádzač
je oprávnený dodať požadovaný predmet zákazky, nakoľko v rámci činností má uvedenú činnosť:
Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (na tovar na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno
nákup a predaj vykonávať len s osobitným povolením)
Dôkaz: Výpis z OR – vytlačený z internetu dňa 18.06.2019
B) Finančné a ekonomické postavenie:
Uchádzač vo svojej ponuke predložil Čestné vyhlásenie, že sa jeho účtovné závierky nachádzajú vo verejnej časti
Registra účtovných závierok, ktorý je zverejnený na stránke www.registeruz.sk.
Vzhľadom k tomu, že uchádzač je právnická osoba so sídlom na území SR a má účtovné závierky zverejnené
v Registri účtovných závierok, Prijímateľ si overil ich zverejnenie a zároveň si overil hodnotu požadovaného
ekonomického ukazovateľa Likvidita 2. stupňa na analytickom portály spoločnosti FinStat a.s..
Prílohou tohto vyhodnotenia je výstup z analytického portálu spoločnosti FinStat a.s.-finančný report spoločnosti
Albertina Packaging, spol. s r.o.. Z finančného reportu vyplýva, že spoločnosť Albertina Packaging, spol. s r.o.
v posledných troch ukončených hospodárskych rokoch dosiahla nasledovnú hodnotu ekonomického ukazovateľa
Likvidita 2. stupňa:

Albertina Packaging,
spol. s r.o.
Likvidita 2. stupňa

2015

2016

2017

Ø rokov

1,93

2,09

1,81

1,94

Požadované
hodnoty Ø
rokov
≥ 0,7

Splnenie
áno

Dôkaz: Finančný report spoločnosti Albertina Packaging, spol. s r. o. z portálu FinStat a.s.

C) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť:
Nepožadovala sa.
Prijímateľ konštatuje, že uchádzač Albertina Packaging, spol. s r. o. splnil podmienky účasti stanovené vo Výzve
na predkladanie ponúk.

Splnenie požiadavky na predmet zákazky:
Uchádzač vo svojej ponuke uviedol názov výrobcu, typu výrobku a technickej špecifikácie v zmysle požiadavky
Prijímateľa.
V rámci ponuky predložil aj podpísaný návrh kúpnej zmluvy. Podpísaný návrh kúpnej zmluvy s uvedením
identifikačných údajov uchádzača a doplnením cenového návrhu ( ktorý je v súlade s cenovou ponukou uvedenou
v Návrhu na plnenie kritérií) je v súlade s návrhom kúpnej zmluvy, ktorý bol súčasťou Výzvy na predkladanie ponúk.
Prijímateľ konštatuje, že uchádzač Albertina Packaging, spol. s r.o. splnil požiadavky na predmet zákazky
stanovené vo Výzve na predkladanie ponúk.

III. Uchádzač G.P.R. spol. s r.o.:
Obsah ponuky:
V ponuke uchádzača nie je predložený doklad, ktorým preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcej sa
finančného a ekonomického postavenia. Splnenie podmienky účasti týkajúcej sa finančného a ekonomického
postavenia si vie osoba splnomocnená na realizáciu obstarávania overiť sama vo verejne dostupných registroch.
Vzhľadom k tomu, že uchádzač je právnickou osobou, ktorej účtovné závierky sú zverejnené v Registri účtovných
závierok, osoba splnomocnená na realizáciu obstarávania si splnenie podmienky účasti týkajúcej sa finančného
a ekonomického postavenia rovnako overí z verejne dostupných registrov a na analytickom portály spoločnosti
FinStat a.s.

Splnenie podmienok účasti:
A) Osobné postavenie:
Uchádzač vo svojej ponuke predložil všeobecné Čestné vyhlásenie k splneniu podmienky účasti týkajúcej sa
osobného postavenia a rovnako predložil aj Výpis z OR.
Prijímateľ si z verejne dostupného Výpisu z Obchodného registra sám overil, že uchádzač je oprávnený dodať
požadovaný predmet zákazky.
Vo Výpise z OR má zapísanú nasledovnú činnosť:
Výroba, predaj a servis strojov s mechanickým pohonom, ich príslušenstva, náhradných dielov – pre potravinársky
priemysel a príbuzné odvetvia. Činnosť je zapísaná od roku 1993.
Dôkaz: Výpis z OR – vytlačený z internetu dňa 18.06.2019

B) Finančné a ekonomické postavenie:
Vzhľadom k tomu, že uchádzač je právnická osoba so sídlom na území SR a má účtovné závierky zverejnené
v Registri účtovných závierok, Prijímateľ si overil ich zverejnenie a zároveň si overil hodnotu požadovaného
ekonomického ukazovateľa Likvidita 2. stupňa na analytickom portály spoločnosti FinStat a.s..
Prílohou tohto vyhodnotenia je výstup z analytického portálu spoločnosti FinStat a.s.-finančný report spoločnosti
G.P.R. spol. s r.o.. Z finančného reportu vyplýva, že spoločnosť G.P.R. spol. s r.o. v posledných troch ukončených
hospodárskych rokoch dosiahla nasledovnú hodnotu ekonomického ukazovateľa Likvidita 2 stupňa:

G.P.R. spol. s r.o.
Likvidita 2. stupňa

2016

2017

2018

Ø rokov

1,10

1,01

0,93

1,01

Požadované
hodnoty Ø
rokov
≥ 0,7

Splnenie
áno

Dôkaz: Finančný report spoločnosti G.P.R. spol. s r.o. z portálu FinStat a.s.
C) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť:
Nepožadovala sa.
Prijímateľ konštatuje, že uchádzač G.P.R. spol. s r.o. splnil podmienky účasti stanovené vo Výzve na
predkladanie ponúk.

Splnenie požiadavky na predmet zákazky:
Uchádzač vo svojej ponuke uviedol názov výrobcu, typu výrobku a technickej špecifikácie v zmysle požiadavky
Prijímateľa.
V rámci ponuky predložil aj podpísaný návrh kúpnej zmluvy. Podpísaný návrh kúpnej zmluvy s uvedením
identifikačných údajov uchádzača a doplnením cenového návrhu ( ktorý je v súlade s cenovou ponukou uvedenou
v Návrhu na plnenie kritérií) je v súlade s návrhom kúpnej zmluvy, ktorý bol súčasťou Výzvy na predkladanie ponúk.
Prijímateľ konštatuje, že uchádzač G.P.R. spol. s r.o. splnil požiadavky na predmet zákazky stanovené vo Výzve
na predkladanie ponúk.

Prijímateľ na základe vyhodnotenia ponúk a na základe cenových ponúk uchádzačov zostavil konečné
poradie uchádzačov:
Poradie doručených cenových ponúk na základe najnižšej ceny bez DPH:
Názov a sídlo
uchádzača,
ktorý predložil
ponuku
G.P.R. spol.s.r.o.,
Rybničná 40/E,
831 07 Bratislava,
IČO: 17 319 463
VIRTUS s.r.o.,
Lamačská cesta
111, 841 03
Bratislava,
IČO: 35 719 664
Albertina
Packaging, spol. s
r.o., Hlinícka 1,
831 52 Bratislava,
IČO: 31 374 638

Návrh na plnenie kritéria
Najnižšia cena bez DPH

Poradie
uchádzačov

167.080,00 EUR

1.

181.850,00 EUR

2.

183.530,00 EUR

3.

Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia
Obchodné meno/názov uchádzača
Sídlo/ miesto podnikania uchádzača

P. č.
1.

--

Dôvod vylúčenia uchádzača
--

Identifikácia úspešného uchádzača a cena víťaznej ponuky:
P. č.
1.

Obchodné meno/názov uchádzača
Sídlo/ miesto podnikania uchádzača
G.P.R. spol.s.r.o., Rybničná 40/E, 831 07 Bratislava,
IČO: 17 319 463

Cena ponuky bez DPH
167.080,00 EUR

Prijímateľ sa pri vyhodnocovaní ponúk zaoberal aj možným koluzívnym konaním a konfliktom záujmov
medzi uchádzačmi a z verejne dostupných informácií a doručených ponúk nezistil možné koluzívne
konanie alebo konflikt záujmov medzi uchádzačmi.
Všetkým uchádzačom bude odoslané oznámenie o výsledku prieskumu trhu a s úspešným uchádzačom
bude podpísaná Kúpna zmluva po vykonaní administratívnej kontroly procesu prieskumu trhu zo strany
poskytovateľa NFP.

KÚPNA ZMLUVA:
lehota plnenia: na základe výzvy do 90 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy
miesto dodania: Topoľnica 309, 925 92 Topoľnica
doba splatnosti faktúry: 60 dní

Meno a priezvisko osoby, ktorá vykonala prieskum trhu a podpis:
Ing. Zuzana Lenická

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

Miesto a dátum vykonania prieskumu trhu: Bratislava, 24.06.2019

Prílohy k Záznamu z vyhodnotenia cenových ponúk:
1. Výzva na predloženie cenovej ponuky
2. Zaslanie Výzvy na predloženie cenovej ponuky v zmysle MP CKO č. 12
3. Prijaté cenové ponuky
4. Doklady preukazujúce osobné postavenie uchádzačov a splnenie podmienky účasti finančného
a ekonomického postavenia
5. Oznámenie o výsledku PT zaslané uchádzačom

