INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
(Smernice č. 8/2014 o výberovom konaní v pôsobnosti Vojenských lesov a majetkov SR - štátny
podnik v znení dodatku č. 1 /ďalej len "Smernica"/)

predložených vo výberovom konaní postupom verejnej súťaže na výber zhotoviteľa
stavebných prác pre projekt „VLM SR - Areál o.z. Malacky“ (ďalej len „Verejná súťaž“)
vyhlásenom publikovaním oznámenia na HNonline.sk odo dňa 14. 02. 2022 a na internetovej
stránke vyhlasovateľa Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik odo dňa 14. 02. 2022;
https://www.vlm.sk/vyzvy/20220213193839-sutazne-podklady-areal-ozmalacky.pdf@bba6eebf-e8c9-4dbc-9751-d74d7832bf3c.
Poradie uchádzačov:
názov / obchodné meno
uchádzača
Skupina dodávateľov „AB
Vojenské lesy Malacky“
v zastúpení
Wood & future spol. s r.o.

miesto podnikania /
sídlo uchádzača
Staré Grunty 61
Bratislava - mestská časť
Karlova Ves 841 04

rozhodnutie

cena predmetu
zákazky € bez DPH

Úspešný

4 009 174,40

Úspešný uchádzač:

Ako úspešnú vyhodnotil Vyhlasovateľ ponuku uchádzača Skupina dodávateľov
„AB Vojenské lesy Malacky“ v zložení (1) Wood & future spol. s r.o., so sídlom: Staré
Grunty 61, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04, Slovenská republika, IČO: 35 780
215 (ďalej len „Vedúci člen“) a (2) B.W.A. Slovakia, s.r.o., so sídlom: Čapkova 2, Bratislava
811 04, Slovenská republika, IČO: 35 858 001 (ďalej len „Člen“) (Vedúci člen a Člen ďalej aj
ako „Uchádzač“), ktorý sa umiestnil na 1. mieste, nakoľko Uchádzač ako jediný splnil
podmienky účasti vo Verejnej súťaži ako aj požiadavky na predmet Verejnej súťaže.
Vyhlasovateľ predloženú ponuku Uchádzača akceptuje.

Neúspešný uchádzač:
Neuplatňuje sa.

Vylúčení uchádzači:
č. 1

DAKOZ, s.r.o., Hlavná 680, Rabča 029 44, Slovenská republika, IČO:
36 361 950.
Dôvod vylúčenia:
Vyhlasovateľ preskúmal ponuku Uchádzača v predmetnej Verejnej súťaži v rozsahu
splnenia požiadaviek na zloženie zábezpeky ponuky a po zhodnotení všetkých
podkladov, najmä ponuky predloženej Uchádzačom. Vyhlasovateľ konštatuje, že
Uchádzač vo svojej ponuke nepredložil bankovú záruku ani nezložil zábezpeku ponuky
zložením finančných prostriedkov na bankový účet Vyhlasovateľa v zmysle podmienok

Vyhlasovateľa. Uvedené predstavuje legitímny a opodstatnený dôvod na vylúčenie
Uchádzača z Verejnej súťaže.
č. 2

JC stav s.r.o., Bernolákova 7897/9, Bratislava - mestská časť Staré
Mesto 811 07, Slovenská republika, IČO: 36 326 020.
Dôvod vylúčenia:
Vyhlasovateľ preskúmal ponuku uchádzača v predmetnej Verejnej súťaži v rozsahu
splnenia podmienok účasti vo Verejnej súťaži a po zhodnotení všetkých podkladov,
najmä ponuky predloženej Uchádzačom. Vyhlasovateľ konštatuje, že Uchádzač
nesplnil podmienky účasti vo Verejnej súťaži podľa Súťažných podkladov, Zväzok II.
Podmienky účasti, časť II. Podmienky účasti uchádzačov vo Verejnej súťaži
preukazujúce osobné postavenie, bod 1. a časť III. Podmienky účasti uchádzačov vo
Verejnej súťaži preukazujúce technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť.
Uvedené predstavuje legitímny a opodstatnený dôvod na vylúčenie Uchádzača
z Verejnej súťaže.

Podpis osoby oprávnenej konať za Vyhlasovateľa
titul, meno, priezvisko:
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ
Podpis

miesto a dátum:
Pliešovce, dňa 31. 03. 2022

