Mestská časť Bratislava – Lamač
Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava 47

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 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“)

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ
Názov: Mestská časť Bratislava – Lamač
Adresa: Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava 47
Krajina: Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Ing. Lukáš Baňacký (starosta)
IČO: 00603414
DIČ: 2020919131

2. Predmet zákazky
„Dodanie, implementácia a prevádzkovanie informačného systému pre kontinuálny
dopravný monitoring a automatizované vyhodnocovanie dopravnej záťaže v mestskej časti
Bratislava Lamač“

3. Komisia na vyhodnotenie ponúk:
Na otváraní a vyhodnocovaní ponúk sa zúčastnili procesní a odborní garanti verejného
obstarávateľa:
Ing. Miroslav Širgel
- predseda komisie
Mgr. Tomáš Pénzeš
- člen komisie
Mgr. Michaela Kövári Mrázová - člen komisie
Ing. Vladimír Císar
- člen komisie

4. Zoznam uchádzačov
Zákazka z nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ po
zverejnení výzvy na predloženie cenovej ponuky dňa 15.07.2020, v termíne predkladania
ponúk do 22.07.2020 do 12.00 hod. obdržal ponuky od nasledovných 2 uchádzačov.
Poradové
číslo

Obchodné meno
Adresa alebo sídlo uchádzača

Dátum/forma prijatia
ponuky
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1.

K4FIN, s.r.o.
Zhorínska 33, 841 03 Bratislava

Elektronicky mailom
11:43 hod. 22.07.2020

2.

ALAM s.r.o.
Mlynské Luhy 88, 821 05 Bratislava
(konzorcium Slovanet a.s., Incinity s.r.o.)

Elektronicky mailom
11:52 hod. 22.07.2020

5. Kritérium pre vyhodnotenie ponúk
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je „Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR s
DPH“.
6. Vysvetlenie a doplnenie ponuky
Obaja uchádzači K4FIN, s.r.o. a ALAM s.r.o. boli dožiadaní na vysvetlenie respektívne
doplnenie ponuky.
7. Vyhodnotenie ponúk a stanovenie poradia
Po vyhodnotení predložených ponúk stanovila komisia pre vyhodnotenie ponúk poradie
uchádzačov podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk ktorým bola najnižšia celková cena za celý
predmet zákazky.
Poradie

Obchodné meno
Adresa alebo sídlo uchádzača

1.
úspešný

K4FIN, s.r.o.
Zhorínska 33, 841 03 Bratislava

2.
ALAM s.r.o.
neúspešný Mlynské Luhy 88, 821 05
Bratislava
(konzorcium Slovanet a.s., Incinity
s.r.o.)

Návrh na plnenie
kritérií
Cena v EUR bez DPH

Návrh na plnenie
kritérií
Cena v EUR s DPH

48800,-

58560,-

58000,-

69600,-

Úspešný uchádzač K4FIN, s.r.o. splnil podmienky účasti, jeho ponuka bola úplná a spĺňa
požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
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8. Záver
Komisia odporúča verejnému obstarávateľovi ponuku úspešného uchádzača prijať.

Členovia komisie prehlasujú, že súhlasia s touto zápisnicou z vyhodnotenia ponúk, čo
potvrdzujú svojim podpisom.
V Bratislave dňa 29.07.2020
Ing. Miroslav Širgel, v.r.
predseda komisie

Mgr. Tomáš Pénzeš, v.r.
člen komisie
Mgr. Michaela Kövári Mrázová, v.r.

člen komisie

Ing. Vladimír Císar, v.r.
člen komisie
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