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Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 
 

 

1.Obstarávateľ:   Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o., Kvačalova 2, 011 

     40  Žilina 

 

2.Názov (predmet) zákazky: Nákup a dodávka uniforiem pre vodičov 

 
3.Postup obstarávania:  zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 6   

     zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  

     a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

     „zákon o verejnom obstarávaní“)  

 

4.Komunikácia  

podľa § 20 zákona 

o verejnom obstarávaní:  Informačný systém pre elektronické verejné obstarávanie 

     (IS EVO) 

 

5.Lehota na predkladanie ponúk  

určená vo výzve:   do 02.06.2022  10:00 hod. 

 

6.Termín otvárania ponúk:  02.06.2022  13:00 hod. 

 

7.Ukončenie vyhodnocovania  

ponúk:    19.07.2022  

 

8.Hodnotiace kritérium:  najnižšia cena spolu v EUR bez DPH za dodanie celého 

     predmetu zákazky počas zmluvného obdobia 36  

     mesiacov 

 

9.Počet predložených ponúk:  3 

 

10.Spôsob vyhodnotenia ponúk: reverzný (vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa 

     vykonalo po vyhodnotení ponúk) 

 

11.Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky: 

 

Ponuka č. 1: 
ELLIPSE CZ s.r.o., Horní Jasenka 162, 755 01  Vsetín, 

Česká republika, IČO: 25886525 

Ponuka č. 2: 
SABRINA MODELLE, s.r.o., Pri Podlužianke 3, 934 01  

Levice, IČO: 36525685 

Ponuka č. 3: 
KORAKO plus, s.r.o., Bielická 369, 958 04  Partizánske, 

IČO: 43959954 
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12.Poradie uchádzačov, ktorí splnili požiadavky/podmienky na predmet zákazky určené 

obstarávateľom a ktorých ponuky boli vyhodnotené na základe hodnotiaceho kritéria: 

 

Umiestnenie 

v poradí 
Uchádzač Cena v EUR bez DPH 

1. 
KORAKO plus, s.r.o., Bielická 369, 

958 04  Partizánske, IČO: 43959954 
113 458,34 

2. 

SABRINA MODELLE, s.r.o., Pri 

Podlužianke 3, 934 01  Levice, IČO: 

36525685 

166 527,77 

 

Identifikácia vylúčeného uchádzača a dôvod jeho vylúčenia: 

ELLIPSE CZ s.r.o., Horní Jasenka 162, 755 01  Vsetín, Česká republika, IČO: 25886525  

Ponuka uchádzača (96 176,90 EUR bez DPH) bola vylúčená z predmetného verejného 

obstarávania, nakoľko nespĺňala  požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch 

potrebných na vypracovanie ponuky (§ 53 ods. 5 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní). 

 

 

13.Uchádzač, ktorý splnil požiadavky/podmienky na predmet zákazky určené 

obstarávateľom, ktorý splnil všetky podmienky účasti určené obstarávateľom 

v dokumentácii k verejnému obstarávaniu: 

 

Uchádzač Cena v EUR bez DPH Poznámka 

SABRINA MODELLE, s.r.o., Pri 

Podlužianke 3, 934 01  Levice, 

IČO: 36525685 

166 527,77 Úspešný uchádzač 

 

Identifikácia vylúčeného uchádzača a dôvod jeho vylúčenia: 

V etape vyhodnocovania splnenia podmienok účasti bol vylúčený nasledovný uchádzač:  

KORAKO plus, s.r.o., Bielická 369, 958 04  Partizánske, IČO: 43959954 

Dôvod vylúčenia uchádzača:   

Nesplnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. zákona o verejnom 

obstarávaní. 

 

 

14.Identifikácia úspešného uchádzača: 

Na základe vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti je úspešným uchádzačom v tomto 

verejnom obstarávaní hospodársky subjekt:  

SABRINA MODELLE, s.r.o., Pri Podlužianke 3, 934 01  Levice, IČO: 36525685 

 

Odôvodnenie úspešnosti: 

Uchádzač splnil všetky podmienky/požiadavky určené obstarávateľom na predmet zákazky, 

a splnil všetky podmienky účasti určené v dokumentácii k verejnému obstarávaniu. 
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Ponúknutá cena uchádzačom (166 527,77 EUR bez DPH) je zároveň nižšia ako určená 

predpokladaná hodnota zákazky (166 842,00 EUR bez DPH). 

 

 

Obstarávateľ ponuku úspešného uchádzača prijíma. 

 

 

 

 

Vypracoval: Oddelenie verejného obstarávania 

 
V Žiline, 19.07.2022 


