K W D s.r.o., Hronská 1, 960 01 Zvolen
INFORMÁCIA O VYHODNOTENÍ PONÚK
predložených v zákazke s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb na predmet: Výskum a návrh
novej koncepcie samohybnej lesnej techniky; Výzva na predkladanie ponúk zverejnená dňa
16. 03. 2022 na https://kwd.sk/category/obstaravanie/.
Poradie uchádzačov:
názov / obchodné meno
uchádzača
WIM, s.r.o.
mraas s. r. o.
APEL Zvolen s.r.o.

miesto podnikania / sídlo
uchádzača
Podzámčok 190
Podzámčok 962 61
Mládežnícka 1647/18
Zvolen 960 01
A. Hlinku 41
Zvolen 960 01

rozhodnutie

cena predmetu
zákazky € bez DPH

Úspešný

59 700,00

Neúspešný

61 300,00

Neúspešný

64 990,00

Úspešný uchádzač:
Ako úspešnú vyhodnotil Verejný obstarávateľ ponuku uchádzača WIM, s.r.o., so sídlom: Podzámčok
190, Podzámčok 962 61, 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.
Neúspešní uchádzači:
Ako neúspešné vyhodnotil Verejný obstarávateľ ponuky uchádzačov
(i) mraas s. r. o., so sídlom: Mládežnícka 1647/18, Zvolen 960 01,
(ii) APEL Zvolen s.r.o., so sídlom: A. Hlinku 41, Zvolen 960 01
nakoľko predmetní uchádzači ponúkli Verejnému obstarávateľovi vyššiu celkovú cenu predmetu
zákazky v EUR bez DPH ako úspešný uchádzač WIM, s.r.o., so sídlom: Podzámčok 190, Podzámčok
962 61.
Vylúčený uchádzač:
Verejný obstarávateľ z predmetného postupu zadávania zákazky vylúčil uchádzača CONTI
engineering, s. r. o., Krátka 241/6, Partizánske 958 01 nakoľko uchádzač nepredložil po písomnej
žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote.
Podpis osoby oprávnenej konať za Verejného obstarávateľa1
titul, meno, priezvisko:
miesto a dátum:
Ing. Rudolf Ronec, konateľ
Zvolen, dňa 07. 04. 2022
podpis

Spoločnosť K W D s.r.o., Hronská 1, 960 01 Zvolen je v tomto verejnom obstarávaní osoba povinná postupovať podľa
§ 8 ods. 1 Zákona. Preto všetky odkazy na „Verejného obstarávateľa“ v tomto dokumente alebo inej dokumentácii si
treba vysvetľovať v súlade s uvedenou skutočnosťou.
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