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Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

Identifikačné údaje 
 

1 Verejný obstarávateľ mestská časť Bratislava-Dúbravka 
Adresa : Žatevná 2, 844 02 Bratislava 

2 Adresa poverenej osoby 
zastupovaním 

E-VO, s.r.o. 
Lovinského 22, 811 04 Bratislava 

3 Kontaktná osoba 
(meno, telefón, email) 

Marek Havaš, +421 (2) 2102 5897, klient@tenders.sk 

 
Predmet zákazky 

 

4 Názov zákazky „Obecný informačný systém v MČ Bratislava-Dúbravka“ 

5 Druh zákazky 
(tovary/služby/stavebné práce/ 
potraviny) 

Stavebné práce 

 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk a lehota na predkladanie ponúk 

 

6 Najnižšia cena s DPH Váha – 100 % 
7 Lehota na predloženie ponuky 15.08.2022 do 12:00 hod. 

 
Predložené ponuky a vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky 

 

 
P.č 

. 

 
 

Obchodné meno a sídlo 

 
Dátum a čas 
predloženia 

ponuky 

 
Cena celkom 

bez DPH 
(EUR) 

 
Cena celkom 
s DPH (EUR) 

Splnenie 
požiadaviek 
na predmet 

zákazky 
(áno/nie) 

1. 
ARDSYSTÉM, s.r.o. 
P. Mudroňa 5 
010 01 Žilina 

12.08.2022, 
08:40 hod. 

 
23 305,- 

 
27 966,- 

 
áno 

 
Verejný obstarávateľ vyhodnotil požiadavky na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na 
(1.) prvom mieste v poradí po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk. 

 
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa: 

 
1. Osobného postavenia v zmysle § 32 zákona o verejnom obstarávaní 

 

Obchodné meno uchádzača 
Podmienka účasti Podmienka účasti 

§ 32 ods. 1 písm. e) § 32 ods. 1 písm. f) 
  Overil: 

ARDSYSTÉM, s.r.o. Overil: Register osôb so 
P. Mudroňa 5 https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID= zákazom - Úrad pre 
010 01 Žilina 8820&SID=5&P=0 verejné obstarávanie 

  (gov.sk) 

mailto:klient@tenders.sk
https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-zoznam-registrov/zoznam-podnikatelov-a-suvisiace-registre/register-osob-so-zakazom-490.html
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=8820&SID=5&P=0
https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-zoznam-registrov/zoznam-podnikatelov-a-suvisiace-registre/register-osob-so-zakazom-490.html
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=8820&SID=5&P=0
https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-zoznam-registrov/zoznam-podnikatelov-a-suvisiace-registre/register-osob-so-zakazom-490.html
https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-zoznam-registrov/zoznam-podnikatelov-a-suvisiace-registre/register-osob-so-zakazom-490.html
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2. Technická a odborná spôsobilosť v zmysle § 34 zákona o verejnom obstarávaní 
 

Obchodné meno uchádzača 
Podmienka účasti 

§ 34 ods. 1 písm. a) 
ARDSYSTÉM, s.r.o. 
P. Mudroňa 5 
010 01 Žilina 

Splnil 

3. Ostatných náležitostí ponuky v zmysle bodu 17. výzvy na predkladanie ponúk 
 

 
Obchodné meno 
uchádzača 

Náležitosť 

Návrh na plnenie 
kritéria 

Vyhlásenie 
uchádzača Zmluva o dielo Všeobecné zmluvné 

podmienky 
ARDSYSTÉM, s.r.o. 
P. Mudroňa 5 
010 01 Žilina 

 
splnil 

 
splnil 

 
splnil 

 
splnil 

 
Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača: 
Poradie uchádzačov: 

P.č. Obchodné meno a sídlo dodávateľa Kritérium: Najnižšia 
cena EUR s DPH 

Poradie dodávateľov 
podľa predloženej 

ponuky 

1. ARDSYSTÉM, s.r.o. 
P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina 27 966,- 1. 

 
 

Identifikácia úspešného dodávateľa: ARDSYSTÉM, s.r.o., P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina 
 
 

V Bratislave, dňa: 15.08.2022 
 

 
.................................................................... 

Marek Havaš 
Osoba splnomocnená na proces VO 
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