
 

 
           

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

Cyprichova 42, 83105 Bratislava 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Oznámenie  podľa § 55 ods. 2 

 
o výsledku vyhodnotenia ponúk predložených  na Výber dodávateľa „Zabezpečenie 

školiacich priestorov, ubytovania a stravovania účastníkov vzdelávacích aktivít v rokoch 

2020 - 2023“  v rámci  podlimitnej  zákazky bez využitia ET. 

 

 

Podlimitná zákazka verejného obstarávania realizovaná v súlade  s § 112 ods.6, druhá veta  

- § 116   zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Zabezpečenie školiacich priestorov, ubytovania a stravovania účastníkov vzdelávacích 

aktivít  na obdobie rokov 2020-2023. 
 (obstarávanie realizované prostredníctvom systému EVO ver. 18.0) 

 

Výzva  na  predkladanie ponúk  zverejnená  vo VVO  č. 84/2020 zo dňa 21. 04. 2020 por. 

14598 WYS 

 

 
     Do súťaže bolo predložených 38 ponúk od 7 uchádzačov. Do vyhodnotenia ponúk na základe 

kritérií  sa dostali všetky  ponuky. Komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotila ponuky všetkých 

uchádzačov na základe kritérií a následne posudzovala  splnenie  požiadaviek na predmet zákazky  

a následne splnenie podmienok účasti uvedených vo výzve na predkladanie ponúk  a v súťažných 

podkladoch.  
     Na splnenie podmienok účasti verejný obstarávateľ vyžadoval podmienku osobnostného 

charakteru podľa § 32 ods.1  ZoVO, aby umožnil predloženie ponúk viacerými uchádzačmi.   

            Jeden uchádzač -  PAX TRAVEL, s.r.o., Pečnianska 23 851 01 Bratislava,     IČO: 

31340571  bol zo súťaže vylúčený podľa § 174 ods.1 písm. h) a f); 4.06.2020 doručil ÚVO 

námietku proti vylúčeniu zo súťaže. ÚVO  dňa 20.07.2020 Číslo: 9255-6000/2020-OD 

zastavil konanie podľa § 174 ods.1 písm. h) a f). 

         

       Úspešní uchádzači: 

      

MEGA Education, s.r.o., Na barine 4, Bratislava 84103, IČO: 35961180 

 

- Časť predmetu zákazky II, Banská Bystrica a okolie do 20 km 
-    Časť XI  Trnavský alebo Trenčiansky kraj 

 

ANFEMATA, s.r.o., Terchová 1474,  01306 Terchová 

 

- Časť predmetu zákazky XII., Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, 

Banskobystrický alebo Žilinský kraj 

 

 

MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o., Šoltésovej 14,  81108  Bratislava 

- Časť predmetu zákazky I, Bratislava a okolie do 20 km 

- Časť predmetu zákazky III, Košice a okolie do 20 km 



- Časť predmetu zákazky IV, Prešov a okolie do 20 km 

- Časť predmetu zákazky V,  Žilina a okolie do 20 km 

- Časť predmetu zákazky VI, Nitra a okolie do 20 km 

- Časť predmetu zákazky VII, Trenčín a okolie do 20 km 

- Časť predmetu zákazky VIII, Trnava a okolie do 20 km 

- Časť predmetu zákazky IX,  okres Liptovský Mikuláš 

- Časť predmetu zákazky X, Trnavský, Trenčiansky, Banskobystrický alebo 

Žilinský kraj   

 

 

Uchádzači, ktorí   boli neúspešní v nasledujúcich  častiach: 

 

MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o., Šoltésovej 14,  81108  Bratislava 

- Časť predmetu zákazky II, Banská Bystrica a okolie do 20 km 
-    Časť XI  Trnavský alebo Trenčiansky kraj 
- Časť predmetu zákazky XII., Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, 

Banskobystrický alebo Žilinský kraj 

 

ANFEMATA, s.r.o., Terchová 1474,  01306 Terchová, IČO: 36416797 

- Časť predmetu zákazky V,  Žilina a okolie do 20 km 

 

MEGA Education, s.r.o., Na barine 4, Bratislava 84103, IČO: 35961180 

 

- Časť predmetu zákazky I, Bratislava a okolie do 20 km 

- Časť predmetu zákazky III, Košice a okolie do 20 km 

- Časť predmetu zákazky IV, Prešov a okolie do 20 km 

- Časť predmetu zákazky V,  Žilina a okolie do 20 km 

- Časť predmetu zákazky VI, Nitra a okolie do 20 km 

- Časť predmetu zákazky VII, Trenčín a okolie do 20 km 

- Časť predmetu zákazky VIII, Trnava a okolie do 20 km 

- Časť predmetu zákazky IX,  okres Liptovský Mikuláš 

- Časť predmetu zákazky X, Trnavský, Trenčiansky, Banskobystrický alebo 

Žilinský kraj   

- Časť predmetu zákazky XII. Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, 

Banskobystrický alebo Žilinský kraj   

Creative PRO, a.s., Dlhé diely I. 13, Bratislava 841 04 

- Časť predmetu zákazky I, Bratislava a okolie do 20 km 

- Časť predmetu zákazky II, Banská Bystrica a okolie do 20 km 

 

Jibstar Distribution s.r.o., Demänovská Dolina 203,  03105 Demänovská Dolina 

- Časť predmetu zákazky IX okres Liptovský Mikuláš  

 

 

TANKBAR, s.r o.,   B.Němcovej  3455/44,  05801 Poprad 

- Časť predmetu zákazky IV    Prešov a okolie do 20 km  

 

 

Z uvedeného vyplýva, že 



a.  úspešným uchádzačom bolo  oznámené 23. 07. 2020 cez systém EVO, 

že uspeli v súťaži a bude s nimi uzatvorená Rámcová dohoda; 

b. neúspešným uchádzačom bolo  oznámené 23.07.2020, že neuspeli 

a uviedli  sa im  

i. dôvody a ponuky úspešných uchádzačov v tej časti predmetu 

zákazky na ktorú predkladali svoje ponuky, identifikácia 

úspešného uchádzača/ uchádzačov 

a  

ii. lehota, v ktorej môže byť doručená námietka. 

 

 

V Bratislave dňa 27. 07. 2020 

 

Ing. Ladislav Šurina 

vedúci projektovej kancelárie 

 


