Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava

Dynamický nákupný systém
Vybudovanie monitorovacej steny pre modernizáciu
Operačného strediska Mestskej polície Bratislava
– opätovné vyhlásenie (III)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov
v súlade s § 55 ods. 2 a 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Verejný obstarávateľ:

Hlavné mesto SR Bratislava

Názov:
Vybudovanie monitorovacej steny pre
Operačného strediska Mestskej polície Bratislava – opätovné vyhlásenie (III)

modernizáciu

Lehota na predkladanie ponúk:

16.08.2021 14:00:00

Kritériá na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cena

Identifikácia úspešného:

FB Group s.r.o., Bancíkovej, 1/A, 821 03 Bratislava

Odôvodnenie: Identifikovaný úspešný uchádzač ponúkol monitor WBox WBXML4K55,
pracovnú stanicu HP Z2 G8 MT.
Ponuka úspešného uchádzača splnila požiadavky verejného obstarávateľa na
predmet zákazky a bola predložená v súlade so súťažnými podkladmi. Na základe
kritéria na vyhodnotenie ponúk sa ponuka úspešného uchádzača umiestnila na
prvom mieste, preto ju verejný obstarávateľ prijíma.
Ponuky nevylúčených uchádzačov a ich výsledné poradie:
Por. č.

Označenie uchádzačov

Cena celkom (EUR s DPH)

1

FB Group s.r.o.

13 073,08

2

K4FIN, s.r.o.

14 352,00

3

Safe Guard s.r.o.

16 728,00

4

SOFOS, a. s.

16 839,00

5

TopSoft BSB s.r.o.

18 269,22

Poučenie:
V súlade s § 170 ods. 3 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač môže proti vyhodnoteniu
ponúk podať námietky. Podľa § 170 ods. 4 písm. f) majú byť námietky doručené úradu
a kontrolovanému do 10 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo
návrhov, ak námietky smerujú proti vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov.
Podľa § 56 ods. 2 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní podanie námietok nemá odkladný
účinok pre uzavretie zmluvy v rámci dynamického nákupného systému.
v z. Mgr. Eva Sabová
Mgr. Michal Garaj, v. r.
vedúci oddelenia verejného obstarávania

