
   

 

 

 
Oznámenie 

 

o výsledku vyhodnotenia ponúk predložených  do verejnej súťaže vyhlásenej vo  

VVO č.  67 zo dňa 5.04.2013, por. č. 5183-MSS  na obstaranie poskytovateľa služby 

Tlač  knižných publikácií, časopisu Bibiana  a propagačných materiálov  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

              

 

      

Do verejnej súťaže predložili svoje ponuky štyria uchádzači.  Všetci  uchádzači  

podľa čestných vyhlásení podľa § 32 ods. 8, resp. predložených dokladov  splnili 

podmienky účasti  a splnili požiadavky na predmet zákazky  ako aj požiadaky na 

spracovanie ceny jednotlivých tlačovín (u niektorých po oprave matematických 

chýb). Do vyhodnotenia ponúk elektronickou aukciou  sa preto  dostali  všetky štyri  

ponuky uchádzačov,  ktoré splnili  podmienky účasti v predmetnej  súťaži ako aj  

požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky požadované v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania    a v súťažných podkladoch.  

Vyhodnotenie kritéria najnižšia cena  sa vyhodnocovala v elektronickej aukcii dňa 

3.07.2013 od 11.00 hod. do 11.36 hod.  za kompletnú zákazku s tým, že uchádzači 

mohli znižovať a upravovať cenu osobitne za každú tlačovinu zvlášť.  Najlepšia 

úvodná  ponuka uchádzača Róbert Jurových – NIKARA, M.R. Štefánika 25, 963 01 

Krupina skončila na druhom mieste a ponuka uchádzača  Dolis. s.r.o., Grösslingova 

45, 811 09 Bratislava s najvyššou cenou  sa  stala najúspešnejšou ponukou. Prehľad 

ponúk po elektronickej aukcii.  

 

 

Uchádzači 

 

Cena vrátane DPH v 

EUR za celý 

predmet zákazky po 

elektronickej  aukcii 

Poradie 

CICERO, s. r. o., Lomnická 14/D, 841 10 

Bratislava 

 

 

76 332,00 

 

3 

Patria I., spol. s r.o.,  Vápenická ul. 8, 971 

01 Prievidza 

 

 

92 915,46 

 

4 

Dolis. s.r.o., Grösslingova 45, 811 09 

Bratislava 

 

 

70 264,00 1 

Róbert Jurových – NIKARA, M.R. 

Štefánika 25, 963 01 Krupina 

 

70 558,24 2 
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Ako z uvedeného vyplýva  úspešným uchádzačom v predmetnej súťaži  je uchádzač, 

ktorého ponuka  na predmet zákazky splnila všetky podmienky a požiadavky 

verejného obstarávateľa a stala sa najúspešnejšou ponukou v tejto  súťaži, lebo sa 

umiestnila na prvom mieste. Ide o uchádzača: 

 

Dolis. s.r.o., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava 

IĆO: 35698586 

 

 

V Bratislave  17.07.2013                         

 

         

 


