
    
    

 

 

 

 

 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 
Názov:    Mesto Handlová 
Zastúpené:   Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
IČO:    00318094 
DIČ:    2021162660 
Sídlo:    Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová 
Internetová adresa:  http://www.handlova.sk/   

2.  Predmet zákazky s názvom: „Dodanie a inštalácia servera pre mesto Handlová“ 

Predmetom zákazky je dodanie databázového servera, jeho inštalácia a migrácia databáz do nového 
prostredia. 

3.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia celková cena spolu s DPH v EUR (v prípade neplatiteľa 
DPH najnižšia celková cena v EUR) 

4.  Verejný obstarávateľ vyzval písomne troch potenciálnych záujemcov na predloženie ponuky: 

P.č. Názov vyzvaného potenciálneho záujemcu Dátum 
vyzvania 

Spôsob 
vyzvania 

Predložená 
ponuka: 
áno/nie 

1. 
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., 
Bojnická cesta 5,7, 971 01 Prievidza 

04.11.2020 e-mailom áno 

2. 
DATALAN, a.s., 
Krasovského 14, 851 01 Bratislava 

04.11.2020 e-mailom áno 

3. 
IKARO s.r.o., 
Okružná 32, 080 01 Prešov 

04.11.2020 e-mailom nie 

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu pre účely určenia predpokladanej hodnoty 
zákazky a súčasne pre vyhodnotenie ponúk bola zároveň dňa 04.11.2020 zverejnená na webovom sídle 
verejného obstarávateľa: www.handlova.sk. 

5.  Lehota na predkladanie ponúk: do 12.11.2020 do 13:00 hod. 

6.  Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk: 

P.č. Obchodné meno a sídlo uchádzača Dátum a čas predloženia ponuky 

1. 
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., 
Bojnická cesta 5,7, 971 01 Prievidza, IČO: 31619479 

dňa 09.11.2010 o 15:12 hod. 
e-mailom 

2. 
DATALAN, a.s. 
Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 35810734 

dňa 12.11.2020 o 12:46 hod. 
e-mailom 

 

7.  Zoznam vylúčených ponúk s uvedením dôvodu ich vylúčenia: 

Žiadna z ponúk nebola vylúčená. 

8.  Vyhodnotenie kritéria a poradie uchádzačov, ktorých ponuky neboli vylúčené: 

P.č. Obchodné meno a sídlo uchádzača 

Návrh kritéria: 

Poradie Celková cena 
spolu s DPH 

1. 
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., 
Bojnická cesta 5,7, 971 01 Prievidza, IČO: 31619479 11 640,00 EUR 1 

2. 
DATALAN, a.s., 
Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 35810734 12 146,40 EUR 2 

http://www.handlova.sk/


    
    

 

 

9.  Zdôvodnenie výberu ponuky: 

Uchádzač ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., Bojnická cesta 5,7, 971 01 Prievidza, IČO: 
31619479 predložil najnižšiu cenu a splnil verejným obstarávateľom stanovené kritérium na vyhodnotenie 
ponúk a podmienky účasti. Uchádzač ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o. sa umiestnil na prvom 
mieste poradia a verejný obstarávateľ s ním uzatvorí zmluvu o dielo, ktorej návrh tvoril prílohu výzvy na 
predloženie ponuky v rámci prieskumu trhu pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky a súčasne pre 
vyhodnotenie ponúk. 

V Handlovej, dňa 13.11.2020   

        

Mgr. Silvia Grúberová 
                    primátorka mesta Handlová 


