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Zápĺsnĺca

z vyhodnotenĺa pľedložených ponúk v ľámci verejnej obchodnej sút'aže

Vyhlasovatel': X_BIONIC@ SPHERE a.s.o Dubová 33lA,9310l Šamorĺn

Zámer veľejnej obchodnej sút'aže bol zverejnený: dňa 22.03.202I na inteľnetovej stľánke
vyhlasovatel'a

Ukončenĺe pľedkladanĺa ponúkz 29.3 202l o 14:00

Termín otváľania obálok a vyhodnotenĺa ponúk dňa: 29.3.202l o 16:00

Pľedmetom vyhodnotenĺa bol výber najqýhodnejšej ponuky na uzatvotenie zmluvy o dielo
s najnižšou cenou bez DPH na Montáž, palubovky a zakľeslenie jednotlivých čiarovaní
v MORPHSPERE

Zasadnutię komisię otvoril privítaním prítomných Michal Kraus. Náslędne uviedol, Že v
stanovenom teľmíne sa do vyššie uvedenej stfaž'ę pľihlásili ttajazáujemcovia.

Zánjemca č,.1

Dřn29.3.2021 bola X-BIONIC@ SPHERE a.s., elektľonicky doručená ponuka v a obsahovala
nasledovné náležitosti:

1. Identifikačné údaje vyhlasovateľa: X-BIONIC@ SPHERE a.s., Dubová33lA,9310l
Šamorín

2. Identiťrkaěné údaje účastníka súťaže: VETEX Int., s.ľ.o. Bajkalská 29F,82l05
Bratislava

3. Pľedmet obchodnej súťaže: Montźňpalubovky a zakľeslenie jednotlivých čiaľovaní
v MORPHSPERE

4. Scan návrhu na plnenie kľitéľií, Výpis z obchodného ľegistra _ kópia, Vyplnený návrh
Zmluvy o dięlo

5. Uchádzač predloŽil všeĘ požadované dokumenty, pľičom výška ponuky je 159
454,00 EUR bez DPH

Zánjemca č. 1 splnĺl požadované podmienĘ veľejnej obchodnej sút'aže

Záujemcač..Z ,'

Dřn 29 .3 . 202I bola -BIoNIc@ SPHERE a.s., elektľonicky doručená ponuka a obsahovala
nasledovné náležitosti :

1. Identifikačné údaje vyhlasovateľa: X_BIONIC@ SPHERE a.s', Dubová33lA,9310l
Šamorín
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2. Identifikačné údaje účastníka súťaŽe: Pesmenpol, spol. s ľ.o.' Že\ezničiatska 16, 080
01 Prešov, Slovakia

3. Pľedmet obchodnej súťaŽe: Montažpalubovky a zakľeslenie jednotlivych čiaľovaní
v MORPHSPERE

4. Scan návľhu na plnenie kritéľií, Výpis z obchodného ľegistľa _ kópia, Vyplnený návrh
Zmluvy o dielo

5. Uchádzač, pľedloŽil všetky poŽadované dokumenty, pľičom výška ponuky je
155 520,00,- EUR bez DPH

Záujemca č.2 splnil požadované podmienky verejnej obchodnej sút'aže

Záujemca č.3

Dřn29.3.202I bola -BIONIC@ SPHERE a.s., elektľonicky doruěená ponuka a obsahovala
nasledovné náležitosti :

l. Identifikačné údaje vyhlasovateľa: X-BIONIC@ SPHERE a.s., Dubová 33lA,93101
Šamoľín

2. Identifikačné údaje účastníka sűťažę:. Koľatex, a.s., Kľajinská 30, 821 06, Bratislava
3. Predmet obchodnej sÍtaŽę:Montážpalubovky a zakľeslenie jednotlivých čiaľovaní

v MORPHSPERE
4. Scan návľhu na plnenie kritéľií, Výpis z obchodného registra _ kópia, Vyplnený návrh

Zmluvy o dielo

5. Uchádzač, pľedloŽil všetĘ požadované dokumenty, pľičom vyška ponuky je
134 808,00n- EUR bez DPH

Zánjemca č.3 splnil požadované podmĺenky veľejnej obchodnej srĺt'aže

Vyhodnotenie:

Zmluvu o dielo s najnižšou ponukou a teda jedĺné kľitéľium vo výzry splnil
uchádzač č. 3 - t.j. 134 808'00 euľ bez DPH' ktoľú vyhlasovatel'akceptoval.

V Šamoríne, dňa 29.O3.2O2I
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Komisĺa na vyhodnotenĺg ponúk uchódzačov:

Pľedseda: Michal Kľaus

Členovia: Patrik Danek

Eľik Baláž

Schválil:

Michal Kľaus


