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V Bratislave 15. 05. 2017 

LAAM 5769/2017 

 

 

 

 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk  

 

 

 

na zadanie zákazky podľa  § 117  Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

1. Predmet a účel obstarávania 

            Zadanie zákazky: „Dodávka a montáž interiérových horizontálnych 

a vertikálnych žalúzii pre DC Športová a DJ Robotníka 11 Bratislava“,  podľa     

§ 117  Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

2. Spôsob vykonania prieskumu 

Výzva na predkladanie ponúk bola vykonaná písomne a elektronicky. Boli oslovení 

piati uchádzači:  

 

Názov a adresa uchádzača č.1 
BP – tieniaca technika s.r.o. 

A. Gwerkovej 14 

851 04 Bratislava 

 
Názov a adresa uchádzača č.2 
VENYS s.r.o. 



 

 

 2 

Farského 14 

851 04 Bratislava 

 
                     Názov a adresa uchádzača č.3 

D.O.M.A. – tieniaca technika  

Hamuliakovo  

 

Názov a adresa uchádzača č.4 
J&V – Radomír Jašek 

Seberiniho 19 

821 03 Bratislava 

 

Názov a adresa uchádzača č.5 
EMU PRO s.r.o. 

Drienková 25 

903 01 Senec  

 

 

3. Zistené údaje 

Vo výzve na predloženie cenovej ponuky je predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 

1059,00 €. 

V lehote na predloženie ponuky do 12. 05. 2017, 09.00 hod. bola  predložená jedna 

ponuka.           

 

                                Názov a adresa uchádzača č.1 

BP – tieniaca technika s.r.o. 

A. Gwerkovej 14 

851 04 Bratislava  

 

Celková cena s DPH 1254,36  € /Uchádzač nie je platcom DPH/.  
Uchádzač predloženú ponuku zaslal  v rozpore s predmetom obstarania. 
 
 
- uchádzač požaduje plnenie zložením zálohy,  

- uchádzač zaslal nekompletnú ponuku – cenová ponuka neobsahovala cenu za 

dodávku  a montáž  vertikálnych žalúzii. 
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4. Zhodnotenie a výber uchádzača (na základe údajov podľa bodu č. 1 a č. 3 

a zvážením aj vlastných nákladov uviesť najvhodnejšieho uchádzača). Cenová 

ponuka bola zaslaná v rozpore  s predmetom obstarávania.  

- uchádzač požaduje plnenie zložením zálohy,  
- uchádzač zaslal nekompletnú ponuku – cenová ponuka neobsahovala cenu 

za  dodávku a montáž vertikálnych žalúzii.   
 

 

5. Meno a priezvisko, funkcia zamestnanca z oddelenia, alebo referátu 

zodpovedného za vecnú stránku VO, ktorý vykonal prieskum:  Mgr. Marta Asia 

Laliková. 

 

6. Dátum vykonania prieskumu: 12. 05. 2017.     

 

Podpis: 

JUDr. Jaroslav Matovič , v. r. 

Mgr. Iveta Marčíková, v. r. 

Ing. Mgr. Ľubomír Baník, v. r. 

 

 

7. Meno, priezvisko a funkcia štatutára, ktorý schválil vyhodnotenie prieskumu: 

Mgr. Rudolf Kusý – starosta Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 

 

 

Dátum: 15. 05. 2017 

Podpis: Mgr. Rudolf Kusý, v. r. 

 


