INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
(podľa 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 predmet: „Rekultivácia
plôch v oblasti Stredného Slovenska“ (ďalej len „Verejná súťaž“) vyhlásenom Výzvou na
predloženie ponuky zverejnenou dňa 21. 03. 2022 na webovom sídle Vyhlasovateľa
https://www.vlm.sk/vyzvy/20220321110914-vyzva-na-predlozenie-ponuky-rekultivacia-plochstredne-slovensko.pdf@bf336e44-3db3-48a3-b141-9858f5a1fe79 (ďalej len „Výzva“).
Poradie uchádzačov:
názov / obchodné meno
uchádzača

miesto podnikania /
sídlo uchádzača

rozhodnutie

cena predmetu
zákazky € bez DPH

Úspešný

446 600,00

AGROPARK LIPTOV, s.r.o.

Priemyselná 4527/36
Liptovský Mikuláš 031 01

DANWOOD s. r. o.

Obchodná 39
Bratislava 811 06

Neúspešný

449 500,00

3-SK, s.r.o.

Hviezdoslavova 14/161
Závadka nad Hronom
976 67

Neúspešný

456 750,00

Úspešný uchádzač:
Ako úspešnú vyhodnotil Vyhlasovateľ ponuku uchádzača AGROPARK LIPTOV, s.r.o. so
sídlom: Priemyselná 4527/36, Liptovský Mikuláš 031 01, ktorý sa umiestnil na 1. mieste
podľa zostaveného poradia podľa výšky ponukovej ceny vzostupne nakoľko ponúkol
Vyhlasovateľovi najnižšiu celkovú cenu predmetu zákazky v EUR bez DPH.
Neúspešní uchádzači:
Ako neúspešné vyhodnotil Vyhlasovateľ ponuky uchádzačov
(i)
DANWOOD s. r. o., so sídlom: Obchodná 39, Bratislava 811 06 a
(ii)
3-SK, s.r.o., Hviezdoslavova 14/161, Závadka nad Hronom 976 67
nakoľko predmetní uchádzači ponúkli Vyhlasovateľovi vyššiu celkovú cenu predmetu zákazky
v EUR bez DPH ako úspešný uchádzač AGROPARK LIPTOV, s.r.o. so sídlom:
Priemyselná 4527/36, Liptovský Mikuláš 031 01.
Pri vyhodnocovaní predložených ponúk Vyhlasovateľ postupoval v zmysle Výzvy, časť 6.
Druh postupu, Kritériá na vyhodnotenie ponúk, bod 3), cit.: „Pri vyhodnocovaní ponúk

Vyhlasovateľ použije postup reverznej súťaže. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
v zmysle časti 4.1. Osobné postavenie tejto Výzvy a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia
požiadaviek Vyhlasovateľa na predmet Verejnej súťaže v zmysle Prílohy č. 4 Opis predmetu
Verejnej súťaže sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie

ponúk. Nakoľko Vyhlasovateľ vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek
Vyhlasovateľa na predmet Verejnej súťaže po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na
hodnotenie ponúk, Vyhlasovateľ vyhodnotí u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste
v poradí, splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet Verejnej súťaže. Ak dôjde k
vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a
požiadaviek na predmet Verejnej súťaže u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač
umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a
požiadavky na predmet Verejnej súťaže.”
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