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Informácia 

o výsledku vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky  

„Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska“ spísaná podľa § 55 zákona č. 343/2015 Z. z. o verej-

nom obstarávaní 

 

Ponuky sa otvárali a vyhodnocovali v zmysle zákona  č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

  

Podlimitný postup verejného obstarávania na vyššie uvedený predmet zákazky bol vyhlásený 

verejným obstarávateľom Mestská časť Bratislava-Petržalka vo Vestníku VO č. 36/2018 - 

20.02.2018 pod zn.: 2604 – WYP. V lehote na predkladanie ponúk (najneskôr do 23.03.2018, do 

09:00 hod.) boli predložené 4 obálky s ponukami. 

Doručené obálky s ponukami boli otvárané verejne na mieste a v čase uvedenom v súťaž-

ných podkladoch, dňa 26.03.2018 o 10:00 hod. Z predložených ponúk boli zverejnené obchodné 

mená, adresy (sídlo) uchádzačov a návrhy na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na 

hodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňovali.  

 

Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku 

1. Kango spol. s r.o. Hlavná 45, Vozokany 

2. SOAR sk, a.s. Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina 

3. Rafix s.r.o. Zámocká 22, 811 01 Bratislava 

4. HDS Bratislava, s.r.o. Drotárska cesta 54, 811 02 Bratislava 

 

Návrhy uchádzačov na plnenie kritéria – časť 1: „Rekonštrukcia budovy ZŠ“ 

       

1. uchádzač: Kango spol. s r.o., Hlavná 45, Vozokany 

Cena s DPH 339 232,96 € 
 

2. uchádzač: SOAR sk, a.s., Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina 

Cena s DPH 332 385,84 € 

 

3. uchádzač: Rafix s.r.o., Zámocká 22, 811 01 Bratislava 

Cena s DPH 306 058,84 € 

 

4. uchádzač: HDS Bratislava, s.r.o. Drotárska cesta 54, 811 02 Bratislava 

Cena s DPH 345 879,18 € 
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Návrhy uchádzačov na plnenie kritéria – časť 2: „Výstavba detského ihriska pre potreby MŠ“ 

       

1. uchádzač: Kango spol. s r.o., Hlavná 45, Vozokany 

Cena s DPH 42 398,65 € 
 

2. uchádzač: SOAR sk, a.s., Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina 

Cena s DPH 46 534,62 € 

 

3. uchádzač: Rafix s.r.o., Zámocká 22, 811 01 Bratislava 

Cena s DPH na časť 2. nepredložil ponuku 

 

4. uchádzač: HDS Bratislava, s.r.o. Drotárska cesta 54, 811 02 Bratislava 

Cena s DPH 34 200,60 € 

 

 

VYHODNOTENIE  

 

Poradie ponúk – časť 1: „Rekonštrukcia budovy ZŠ“ 

P. č. Uchádzač Úspešnosť Odôvodnenie poradia 

1. 

SOAR sk, a.s., Pri Raj-

čianke 49, 010 01 Žilina 

úspešný 

uchádzač 

Ponuka bola vyhodnotená podľa kritérií uvede-

ných vo výzve a spôsobom určeným v časti „A.2“ 

súťažných podkladov – Kritériá na hodnotenie 

ponúk a pravidlá ich uplatnenia. 

Ponuka č. 1 na základe kritéria najlepšej ce-

ny obsadila prvé miesto. 

2. 

Kango spol. s r.o., Hlavná 

45, Vozokany 

neúspešný 

uchádzač 

Ponuka bola vyhodnotená podľa kritérií uvede-

ných vo výzve a spôsobom určeným v časti „A.2“ 

súťažných podkladov – Kritériá na hodnotenie 

ponúk a pravidlá ich uplatnenia. 

Ponuka č. 2 na základe ponúknutej ceny obsadila 

druhé miesto. 

3. 

HDS Bratislava, s.r.o. 

Drotárska cesta 54, 811 02 

Bratislava neúspešný 

uchádzač 

Ponuka bola vyhodnotená podľa kritérií uvede-

ných vo výzve a spôsobom určeným v časti „A.2“ 

súťažných podkladov – Kritériá na hodnotenie 

ponúk a pravidlá ich uplatnenia. 

Ponuka č. 3 na základe ponúknutej ceny obsadila 

druhé miesto. 

4. 

Rafix s.r.o., Zámocká 22, 

811 01 Bratislava neúspešný 

uchádzač 

Uchádzač Rafix s.r.o., Zámocká 22, 811 01 Bra-

tislava, odstúpil zo súťaže 29.3.2018 
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VYHODNOTENIE  

 

Poradie ponúk – časť 2: „Výstavba detského ihriska pre potreby MŠ“ 

P. č. Uchádzač Úspešnosť Odôvodnenie poradia 

1. 

HDS Bratislava, s.r.o. 

Drotárska cesta 54, 811 02 

Bratislava úspešný 

uchádzač 

Ponuka bola vyhodnotená podľa kritérií uvede-

ných vo výzve a spôsobom určeným v časti „A.2“ 

súťažných podkladov – Kritériá na hodnotenie 

ponúk a pravidlá ich uplatnenia. 

Ponuka č. 1 na základe kritéria najlepšej ce-

ny obsadila prvé miesto. 

2. 

Kango spol. s r.o., Hlavná 

45, Vozokany 

neúspešný 

uchádzač 

Ponuka bola vyhodnotená podľa kritérií uvede-

ných vo výzve a spôsobom určeným v časti „A.2“ 

súťažných podkladov – Kritériá na hodnotenie 

ponúk a pravidlá ich uplatnenia. 

Ponuka č. 2 na základe ponúknutej ceny obsadila 

druhé miesto. 

3. 

SOAR sk, a.s., Pri Raj-

čianke 49, 010 01 Žilina 

neúspešný 

uchádzač 

Ponuka bola vyhodnotená podľa kritérií uvede-

ných vo výzve a spôsobom určeným v časti „A.2“ 

súťažných podkladov – Kritériá na hodnotenie 

ponúk a pravidlá ich uplatnenia. 

Ponuka č. 3 na základe ponúknutej ceny obsadila 

druhé miesto. 

4. 

Rafix s.r.o., Zámocká 22, 

811 01 Bratislava 
nepredložil 

ponuku na 

časť 2. 

- 

 

Žiadna ponuka nebola vylúčená. 

Žiadna ponuka nebola vylúčená z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky. 

Komisia svojim podpisom prehlasuje, že neexistujú dôvody pre ktoré by nemohli byť súčasťou ko-

misie na hodnotenie ponúk a podpisujú zápisnicu z vyhodnotenia ponúk bez výhrad. 

 

 

 

Bratislava, dňa  19.04.2018 

 

 

zapísal: Mgr. Tomáš Čajda 

 

 


