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Vec: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Verejný obstarávateľ - Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
(ďalej len „verejný obstarávateľ“), na základe výsledku vyhodnotenia ponúk predložených na predmet
zákazky s názvom „S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež“ – poskytnutie služby, uvádza
v súlade s § 55 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“) v profile verejného obstarávateľa informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie
uchádzačov.
Verejná súťaž bola vyhlásená Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku
Európskej únie č. 2018/S 143-327166 dňa 27.07.2018 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 149/2018
dňa 30.07.2018 pod zn. 10610–MSS.
Komisia vyhodnocovala ponuky postupom v zmysle § 66 ods. 7, podľa § 53 v nadväznosti na § 54
a § 40, zákona o verejnom obstarávaní. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola celková „najnižšia cena“
za predmet zákazky v EUR vrátane DPH. Úspešným uchádzačom bol určený uchádzač, ktorý ponúkol na
základe jednotlivých položiek v rámci kritéria „najnižšia cena“ po uskutočnenej elektronickej aukcii
najnižšiu cenu celkom, za požadovaný predmet zákazky v EUR vrátane DPH.
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk vychádza z výsledkov úplného vyhodnotenia ponúk komisiou
verejného obstarávateľa, po uskutočnenej elektronickej aukcii a následnom posúdení splnenia
podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ zostavil poradie uchádzačov nasledovne:

Obchodné meno uchádzača

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
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