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

Zameranie plôch zelene na území
Hlavného mesta SR Bratislavy

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:

Zameranie plôch zelene na území Hlavného mesta SR
Bratislavy – časť 2: Okres Bratislava II+V

Lehota na predkladanie ponúk:

28.10.2021 12:30:00

Kritériá na hodnotenie ponúk:

najlepší pomer ceny a kvality

Identifikácia úspešného:

Valbek SK, spol. s.r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4,
811 09 Bratislava, IČO: 17 314 569

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bol v súlade s § 44 ods. 3 písm. a) ZVO najlepší pomer ceny
a kvality. Verejný obstarávateľ stanovil nasledovné kritériá na vyhodnotenie ponúk:
-

Kritérium č. 1: Jednotková cena za určenia polohy a plošných výmer plôch zelene v
eurách s DPH (váha: 88 %)
Kritérium č. 2: Odborná skúsenosť autorizovaného geodeta (váha: 10 %)
Kritérium č. 3: Zapojenie študentov/absolventov vysokej školy do realizácie zákazky
(váha: 2 %)

Vyhodnotenie ponúk podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk a výsledné poradie:

1

Por. č.

Označenie
uchádzačov

1

VALBEK SK, spol.
s.r.o.

2

SKYMOVE s. r. o.

3

SURVEYE, s. r. o

4

PK Digital s. r. o.

5

EUROSENSE, s. r. o.

6

HRDLIČKA SLOVAKIA s. r. o.

7

TMG Group, s. r. o.

Kritérium č.1:
Jednotková cena/
počet bodov
225,00 eur s DPH
/ 30,36 bodov
191,10 eur s DPH
/ 39,04 bodov
235,20 eur s DPH
/ 27,74 bodov
218,85 eur s DPH
/ 31,93 bodov
250,80 eur s DPH
/ 23,75 bodov
322,80 eur s DPH
/ 5,30 bodov
332,55 eur s DPH
/ 2,81 bodov

Kritérium č. 2:
Súhrnná hodnota
odborných
skúseností/ počet
bodov
144 745,00 /
10 bodov
7 020,001/
0,7 bodov
178 430,00/
10 bodov
43 056,002/
4,31 bodov
102 291,00/
10 bodov
176 057,00 /
10 bodov
95 120,00/
9,51 bodov

Kritérium č. 3:
Zapojenie
študentov/absolventov
/ počet bodov

Spolu

Nie / 0 bodov

40,36

Nie / 0 bodov

40,01

Áno / 2 body

39,74

Áno / 2 body

38,24

Áno / 2 body

35,75

Áno / 2 body

17,30

Áno / 2 body

14,32

Uchádzačovi neboli v rámci kritéria č. 2 pridelené body za tie zákazky, ktorými preukazoval splnenie podmienky účasti podľa § 34
ods. 1 písm. g) ZVO..
2 Uchádzačovi neboli v rámci kritéria č. 2 pridelené body za tie zákazky, ktorými preukazoval splnenie podmienky účasti podľa § 34
ods. 1 písm. g) ZVO.

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

Zameranie plôch zelene na území
Hlavného mesta SR Bratislavy

Vzhľadom na skutočnosť, že verejné obstarávanie bolo realizované postupom podľa druhej vety
§ 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, komisia na vyhodnotenie ponúk pristúpila
k vyhodnoteniu splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky len pri uchádzačovi,
ktorý sa na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí.
Verejný obstarávateľ prijíma ponuku úspešného uchádzača, ktorý sa na základe kritérií na
vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí. Úspešný uchádzač zároveň spĺňa
podmienky účasti, na preukázanie ktorých nevyužil kapacity iných osôb podľa § 34 ods. 3 ZVO
a požiadavky na predmet zákazky.

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.

Mgr. Michal Garaj, v. r.
vedúci oddelenia verejného obstarávania

