
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

         V Bratislave 19.03.2018

         HOMJ/4006/2018

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 ,,Interaktívny grafický systém KOKEŠ (2018),, 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, oslovení boli 2 uchádzači

dňa 19.03.2018 a zároveň bola zverejnená aj na webovej stránke www.banm.sk

Názov a adresa uchádzača č. 1

C G S  spol. s r.o.

Sasinkova 14

811 08 Bratislava

IČO: 00 698 202

cgsba@cgs.sk

Názov a adresa uchádzača č. 2

GEPRO spol. s r.o.

Štefánikova 52

150 00 Praha 5

IČO: 44 851 529

gepro@gepro.cz
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Názov a adresa uchádzača č. 3

Názov a adresa uchádzača č. 4

Názov a adresa uchádzača č. 5

            (Výzva na predkladanie ponúk bola zaslaná len dvom uchádzačom, nakoľko firma

            CGS spol. s r.o. je výhradným distribútorom grafického systému KOKEŠ firmy

            GEPRO spol. s r. o spoločne s aplikáciami, na ktoré autorské práva vlastní CGS

            spol. s r.o.

            Firma GEPRO spol. s r.o. je tvorcom a výhradným poskytovateľom licencií

            programového vybavenia  KOKEŠ a ďalších nadstavieb a špeciálnych aplikácií. Pre

            programové vybavenie KOKEŠ, ako základné programové vybavenie, vlastní

            spoločnosť ochrannú známku.)

3. Zistené údaje

V lehote na predloženie ponuky do 19.03.2018 do 10:00 hod. bola predložená 1 ponuka.

► Vo výzve na predloženie cenovej ponuky je predpokladaná hodnota zákazky bez

     DPH: 1 825,00 € /s DPH: 2 190,00 €/. ◄

Názov a adresa uchádzača č. 1

C G S  spol. s r.o.

Sasinkova 14

811 08 Bratislava

IČO: 00 698 202

cgsba@cgs.sk

Celková cena zákazky s DPH: 2 190,00 €

(Čestné vyhlásenie spoločnosti CGS spol. s r.o. a potvrdenie spoločnosti GEPRO

spol. s r.o. sú súčasťou predloženej cenovej ponuky)

4. Zhodnotenie a výber uchádzača (na základe údajov podľa bodu č. 1 a č. 3 a zvážením aj

vlastných nákladov uviesť najvhodnejšieho uchádzača)

Názov a adresa uchádzača č. 1

C G S  spol. s r.o.

Sasinkova 14
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811 08 Bratislava

IČO: 00 698 202

cgsba@cgs.sk

Celková cena zákazky s DPH: 2 190,00 €

(Čestné vyhlásenie spoločnosti CGS spol. s r.o. a potvrdenie spoločnosti GEPRO

spol. s r.o. sú súčasťou predloženej cenovej ponuky)

5. Meno a priezvisko, funkcia zamestnanca z odboru alebo oddelenia zodpovedného

za vecnú stránku VO, ktorý vykonal prieskum: Homolová Jana

6. Dátum vykonania prieskumu: 19.03.2018

Podpis:

 JUDr. Jaroslav Matovič, v. r.

Ing. Michal Haile, v. r.

JUDr. Ing. Ľubomír Baník, v. r.

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

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

Dátum: 19.03.2018

Podpis: Mgr. Rudolf Kusý, v. r.


