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Zápisnica z otvárania  a 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 ,, Údržba vzrastlej zelene – rezy, výruby a frézovanie drevín 
v mestskej časti Bratislava-Dúbravka“ 

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

Služby 

 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk a lehota na predkladanie ponúk 

6 Najnižšia cena s DPH Váha – 100 % 
7 Lehota na predloženie ponuky 09.09.202209 do 09:00 hod. prostredníctvom systému EVO 

 
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. 
RONDO spol. s.r.o. 
Pod Rovnicami 21 
841 05  Bratislava 
 

06.09.2022 
o 13:49 hod. 54 150,00 64 980,00 splnil 

 
 
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. V rámci 
predmetnej súťaže bola predložená iba jedna (1) ponuka. 
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Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa: 

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

Obchodné meno uchádzača  
Podmienka účasti 

§ 32 ods. 1 písm. a) až f) 
RONDO spol. s.r.o. 
Pod Rovnicami 21 
841 05  Bratislava 
 

splnil 

 

 
2. Finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 33 zákona o verejnom obstarávaní 
 

Obchodné meno uchádzača  
Podmienka účasti 

§ 33 ods. 1 písm. d) 
RONDO spol. s.r.o. 
Pod Rovnicami 21 
841 05  Bratislava 
 

Predložil čestné vyhlásenie 
vyžiadať 

 
 
2. Technická a odborná spôsobilosť v zmysle § 34 zákona o verejnom obstarávaní 
 

Podmienka účasti 
Obchodné meno 
uchádzača  
RONDO spol.s.r.o. 

§ 34 ods. 1 písm. a) splnil 

 § 34 ods. 1 písm.) g) ZVO:  

 
splnil 

§ 34 ods. 1 písm.) d) ZVO:  splnil 

§ 34 ods. 1 písm.) h) ZVO: splnil 

 

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

Obchodné meno uchádzača  

Náležitosť 

Návrh na 
plnenie kritéria 

Vyhlásenie 
uchádzača 

Rámcová 
dohoda 

Všeobecné 
zmluvné 
podmienky 

RONDO spol. s.r.o. 
Pod Rovnicami 21 
841 05  Bratislava 
 

splnil splnil splnil splnil 
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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. RONDO spol. s.r.o. 
Pod Rovnicami 21 
841 05  Bratislava 
 

64 980,00 1. 

 
Identifikácia úspešného dodávateľa: RONDO  spol. s.r.o. 
 
 
V Bratislave, dňa: 09.09.2022 
  
 .................................................................... 
        Marek Havaš 

  Osoba splnomocnená na proces VO 
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