INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
(podľa § 55 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov)

predložených v zákazke s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb na
predmet „Založenie a monitoring experimentálnych plôch, analýza pôdy a
rastlinného materiálu“; Výzva na predkladanie ponúk zverejnená dňa
18.
03.
2022
na https://www.vlm.sk/vyzvy/20220318104602-skmbtc284e22031012000.pdf@67c3541f-fd0a-4085-9686-278aa233829b.
Poradie uchádzačov:
názov / obchodné meno
uchádzača
ALLIA, s.r.o.
Lambda Life a.s.

miesto podnikania /
sídlo uchádzača
Tŕnistá 11
Nitra 949 01
Levočská 3
851 01 Bratislava 5

rozhodnutie

cena predmetu
zákazky € bez DPH

Úspešný

39 210,00

Neúspešný

45 820,00

Úspešný uchádzač:
Ako úspešnú vyhodnotil Verejný obstarávateľ ponuku uchádzača ALLIA, s.r.o. so
sídlom: Tŕnistá 11, Nitra 949 01, ktorý sa umiestnil na 1. mieste podľa zostaveného
poradia podľa výšky ponukovej ceny vzostupne nakoľko ponúkol Verejnému
obstarávateľovi najnižšiu celkovú cenu predmetu zákazky v EUR bez DPH.
Neúspešný uchádzač:
Ako neúspešnú vyhodnotil Verejný obstarávateľ ponuku uchádzača Lambda Life a.s.
so sídlom Levočská 3, 851 01 Bratislava 5 nakoľko predmetný uchádzač ponúkol
Verejnému obstarávateľovi vyššiu celkovú cenu predmetu zákazky v EUR bez DPH
ako úspešný uchádzač ALLIA, s.r.o. so sídlom: Tŕnistá 11, Nitra 949 01.
Pri vyhodnocovaní predložených ponúk Verejný obstarávateľ postupoval v zmysle
Výzvy, časť 6. Druh postupu, Kritériá na vyhodnotenie ponúk, bod 4., cit.: „Pri

vyhodnocovaní ponúk verejný obstarávateľ použije postup reverznej súťaže.
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe
kritérií na vyhodnotenie ponúk. Nakoľko verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky z
hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe
kritérií na hodnotenie ponúk, verejný obstarávateľ vyhodnotí u uchádzača, ktorý sa
umiestnil na prvom mieste v poradí, splnenie podmienok účasti a požiadaviek na

predmet zákazky. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa
následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho
uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo
zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.”
Podpis osoby oprávnenej konať za Verejného obstarávateľa
titul, meno, priezvisko:
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ
podpis

miesto a dátum:
Pliešovce, dňa 11. 04. 2022

