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Vec : Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk predložených  na Výber dodávateľa  

„Tlače knižných publikácií, propagačných tlačovín a časopisu Bibiana“ v rámci   zákazky s nízkou 

hodnotou podľa § 117 ZVO 

 

 
Do súťaže predložili svoje ponuky štyria  uchádzači.  Do vyhodnotenia ponúk na základe kritérií  sa dostali všetky  

ponuky. Komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotila ponuky všetkých uchádzačov na základe kritérií a následne 

posudzovala  splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky  uvedené vo výzve na predkladanie 

ponúk  a v súťažných podkladoch u prvých troch uchádzačoch, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach.  
Na splnenie podmienok účasti verejný obstarávateľ vyžadoval povinnú podmienku z § 117 a § 32 ods.1 

písm. e) ZoVO, a to či uchádzač má vo svojej podnikateľskej činnosti celý predmet zákazky, ktorý je 

predmetom súťaže. Všetci traja uchádzači splnili túto základnú podmienku. Komisia na vyhodnotenie 

ponúk posúdila aj ostatné podmienky týkajúce sa predmetu zákazky ako aj podmienok účasti 

a skonštatovala, že všetci traja  uchádzači splnili súťaže, preto verejný obstarávateľ uzatvorí s nimi 

Rámcovú dohodu s opätovným systémom otvorenia súťaže podľa  § 83 ods. 5 písm. b).  

Z uvedeného vyplýva že v tých položkách tlačovín, kde uchádzač bol najúspešnejší verejný obstarávateľ 

s ním uzatvorí čiastkovú zmluvu (objednávku) v prípade, že sa nebude meniť špecifikácia danej tlačoviny. 

V prípade zmeny rozsahu budú medzi sebou súťažiť všetci účastníci Rámcovej dohody. Ak by sa menil 

len počet výtlačkov a na základe ceny jedného výtlačku je možné  cenu upraviť smerom hore alebo dole 

na základe ponúknutej ceny v súťaži, nie je potrebné  Rámcovú dohodu otvoriť a opätovne súťažiť. 

 
Identifikačné údaje úspešných  uchádzačov vrátane ceny: 

        

 IČO Zastúpený 

 

Č. Tel. E-mail 

Commercium, spol. 

s.r.o.,Bajkalská 5/A, 

831 03 Bratislava 

 

17314682 JUDr. Emília 

Lörinczová, 

konateľka 

02/4445985

5 

commercium@ 

commercium.sk 

Ultra Print, s.r.o., 

Pluhová 49, 

Batislava 831 03 

31399088 Mgr. Ján 

Holčík 

02/4341246

4 

holcik@ultrapri

nt.eu 

D

DÓŠA s.r.o                                                                           

Dúbravská cesta 9,  

Bratislava 45 845 30 

 

35338752 PhDr. Juraj 

Dóša 

0903 265 

663 

dosa@ 
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