ZÁPISNICA
z vyhodnotenia ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predmet obstarávania: „Autobusová a minibusová doprava“
Spôsob vykonania prieskumu: zhromažďovaním z cenových ponúk z oslovených spoločností
a výzva zverejnená na webovom sídle
Kritérium: najnižšia cena (po splnení kritérií)

Názov uchádzača

Kritérium cena bez
DPH

Kritérium cena s
DPH

Carstyle, s.r.o.
Lipt. Peter 130
033 01 Lipt. Peter

1,50 € /km (98 miest)
1,50 € /km (25 miest)
10,00 €/ hod. (státie)

1,80 €/km (98 miest)
1,80 €/km (25 miest)
12,00 €/ hod. (státie)

1

DOOD s.r.o.
Sládkovičova 4261
034 01 Ružomberok

1,80 € /km (96 miest)
1,80 € /km (25 miest)
12,00 €/ hod. (státie)

2,16 € /km (96 miest)
2,16 € /km (25 miest)
14,40 €/ hod. (státie)

2

Vladimír Kmoško
Sládkovičova 327/37
034 01 Ružomberok

1,60 € /km (55 miest)
1,60 € /km (21 miest)
1000 €/ hod. (státie)

1,92 € /km (55 miest)
1,92 € /km (21 miest)
12,00 €/ hod. (státie)

nesplnené
kritéria

Poradie

Vybraný dodávateľ: Carstyle, s.r.o., Liptovský Peter 130, 033 01 Liptovský Peter
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Odôvodnenie: Na základe cenovej ponuky sme vybrali dodávateľa služby Carstyle, s.r.o. nakoľko
ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia za dodržania stanovených požiadaviek.
Na základe vyššie uvedeného bude oslovený vybraný uchádzač.

Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestrannosti a
dôvernosti.

V Brezne, dňa 09.12.2021

Zodpovedná osoba za vykonaný prieskum OOCR:
Mgr. Kristína Šajgalíková

...........................................................................

Schválil:
Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková, výkonná riaditeľka

........................................................................
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