BIBIANA

Medzinárodný dom umenia pre deti
Panská 41, 815 39 Bratislava, Slovenská republika

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk predložených na Výber dodávateľa „
Propagačných predmetov“ v rámci zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO

Do súťaže predložili svoje ponuky traja uchádzači. Do vyhodnotenia ponúk na základe kritérií sa dostali
všetky 3 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.

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.
Žiaľ, v Obchodnom registri jeden z uchádzačov
v podnikateľskej činnosti mal zapísané len činnosti, ktoré sú vedľajšími činnosťami v predmetnej
súťaži a absentuje mu hlavný predmet zákazky, ktorý nie je možný nahradiť subdodávateľmi.
Osobné postavenie uchádzača nie je možné nahradiť ani subdodávateľom ani treťou osobou podľa
§ 33 ods.2 a § 34 ods.3. Subdodávateľom je možné nahradiť len podmienky ekonomickej,
finančnej, technickej a odbornej spôsobilosti.
Z uvedeného vyplýva, že v súťaži zostali dvaja uchádzači ktorí splnili všetky podmienky účasti
ako aj podmienky týkajúce sa predmetu zákazky, preto verejný obstarávateľ uzatvorí s nimi
Rámcovú dohodu s opätovným systémom otvorenia súťaže podľa § 83 ods. 5 písm. b).
Identifikačné údaje úspešných uchádzačov vrátane ceny:
Commercium, spol. s.r.o.,Bajkalská 5/A,
831 03 Bratislava
IČO:
17314682

DADS advertising, s.r.o., Rezedová 5, 821
01 Bratislava
IČO:

46632913

Zastúpený:

JUDr. Emília
Lörinczová, konateľka

Zastúpený:

Boris Prexta,
konateľ

Číslo tel.:

02/44459855

Číslo tel.:

0907 777 182

E-mail:

commercium@commer
cium.sk

E-mail:

prexta@dads.sk

Cena ponúknutá
do súťaže
79 764,00 eur
vrátane DPH

82 435,20 eur

Ing. Jozef Halla
námestník pre ekonomiku a technickú realizáciu
bibiana@bibiana.sk
Štátna pokladnica IBAN: SK41 8180 0000 0070 0007 1273
IČO:00682 357
Tel./fax: +421-2-54434986
Daňové identifikačné číslo: 2020796569
IČ DPH: SK2020796569 registrácia nadobúdateľ tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
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