Vec: Oznámenie

o výsledku vyhodnotenia

ponúk

Verejný obstarávatel' - Gerium, Pri trati 47, 821 06 Bratislava, IČO: 317 555 34 (ďalej len "verejný
obstarávateľ') ako vyhlasovateľ verejnej súťaže podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len "zákon") na
obstaranie
zákazky
(tovar)
s názvom
"Hygienické
zdvíhacie
hydraulické
zariadenie
na
zabezpečenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými prijímateľmi sociálnych služieb typ tzv. hygienická hydraulická zdvíhacia stolička" (výzva na predkladanie ponúk zverejnená
v profile verejného obstarávatel'a dňa 5. 9. 2013) Vám týmto oznamuje, že Vaša ponuka predložená
do verejnej súťaže v hodnotení uspela, nakoľko splnila všetky podmienky stanovené vo výzve na
predkladanie ponúk a zároveň bola použitím stanoveného hodnotiaceho kritéria vyhodnotená ako
najlepšia.
Uchádzačom

ponúknutá cena za predmet zákazky je 3890,30 €

s

GERIUM
R2106

Pri trati 47
Bratislava
PhDr. Miroslava Čembová, MPľ-l
riaditel'ka

v Bratislave 19.09. 2013

Oznámenie

o výsledku vyhodnotenia

ponúk

Verejný obstarávatel' - Gerium, Pri trati 47, 821 06 Bratislava, IČO: 317555 34 (ďalej len "verejný
obstarávateľ') ako vyhlasovateľ verejnej súťaže podľa § 9 ods. 9 zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len "zákon") na
obstaranie zákazky (tovary) s názvom "Nákup a dodávka kancelárskych
potrieb" (výzva na
predkladanie ponúk zverejnená v profile verejného obstarávatel'a dňa 21. 10. 2013) týmto oznamuje,
že v hodnotení uspela ponuka predložená do verejnej súťaže uchádzačom Tibor Varga TSV Papier,
Adyho 14, 984 01 Lučenec, nakoľko splnila všetky podmienky stanovené vo výzve na predkladanie
ponúk a zároveň bola použitím stanoveného hodnotiaceho kritéria vyhodnotená ako najlepšia.
Uchádzačom

ponúknutá cena za predmet zákazky je 887, 92 € s DPH.

GERIUM
Pri trati 47
821 06 8 ra tis I a va
PhDr. Miroslava Čembová, MPH
riaditeľka
V Bratislave, 5. 11. 2013

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia

ponúk

Verejný obstarávateľ - Gerium, Pri trati 47, 821 06 Bratislava, IČO: 317 555 34 (ďalej len "verejný
obstarávatel"') ako vyhlasovatel' verejnej súťaže podl'a § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len "zákon") na
obstaranie
zákazky
(tovary)
s názvom
"Nákup
a dodávka
hygienických,
dezinfekčných
a čistiacich
prostriedkov"
(výzva
na predkladanie
ponúk zverejnená
v profile verejného
obstarávateľa dňa 16. 1.2014) týmto oznamuje, že v hodnotení uspela ponuka predložená do verejnej
súťaže uchádzačom
Andrea Mrázová - Obchod, Dlhá 1373/20, 900 31 Stupava, nakoľko splnila
všetky podmienky stanovené vo výzve na predkladanie ponúk a zároveň bola použitím stanoveného
hodnotiaceho kritéria vyhodnotená ako najlepšia.
Uchádzačom

ponúknutá cena za predmet zákazky je 9 998, 45 €

s DPH.

GERIUM
Pri trati 47
821 06 Bra t j s I a v a
PhDr. Miroslava Čembová, MPH
riaditeľka
V Bratislave, 03.02. 2014

Oznámenie

o výsledku

vyhodnotenia

ponúk

Verejný obstarávatel' - Gerium, Pri trati 47, 821 06 Bratislava, IČO: 317555 34 (ďalej len "verejný
obstarávateľ')
ako vyhlasovatel' verejnej súťaže podľa § 9 ods. 9 zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len .zákon") na
obstaranie zákazky (tovary) s názvom "Nákup
a dodávka
pracovných
odevov"
(výzva na
predkladanie
ponúk
zverejnená
v profile
verejného
obstarávatel'a
dňa
29. 10. 2013) týmto oznamuje, že v hodnotení uspela ponuka predložená do verejnej súťaže
uchádzačom KORAKO plus, s.r.o., Bielická 369, 958 04 Partizánske,
nakol'ko splnila všetky
podmienky stanovené vo výzve na predkladanie
ponúk a zároveň bola použitím stanoveného
hodnotiaceho kritéria vyhodnotená ako najlepšia.
Uchádzačom

ponúknutá cena za predmet zákazky je 1 020, 84 € s DPH.

GERIUM
Pri trati 47
821 06 Bra tis I a va

PhDr. Miroslava Čembová, MPH
riaditeľka

V Bratislave,

Q<f.11.

2013

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia

ponúk

Verejný obstarávateľ - Gerium, Pri trati 47, 821 06 Bratislava, IČO: 317555 34 (ďalej len "verejný
obstarávateľ') ako vyhlasovateľ verejnej súťaže podl'a § 9 ods. 9 zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len "zákon") na
obstaranie zákazky (tovary) s názvom "Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných
rukavíc pre ošetrujúci personál" (výzva na predkladanie ponúk zverejnená v profile verejného
obstarávatel'a dňa 5. 9. 2013) týmto oznamuje, že v hodnotení uspela ponuka predložená do verejnej
súťaže uchádzačom
MSM Slovakia s.r.o., Lesná 880, 908 51 Hollč, nakoľko splnila všetky
podmienky stanovené vo výzve na predkladanie
ponúk a zároveň bola použitím stanoveného
hodnotiaceho kritéria vyhodnotená ako najlepšia.
Uchádzačom

ponúknutá cena za predmet zákazky je 756, OO€ s DPH.

V Bratislave, 25.9.2013

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia

ponúk

Verejný obstarávatel' - Gerium, Pri trati 47, 821 06 Bratislava, IČO: 317555 34 (ďalej len "verejný
obstarávateľ") ako vyhlasovatel' verejnej súťaže podl'a § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len "zákon") na
obstaranie zákazky (tovary) s názvom "Nákup a dodávka posteľnej bielizne, uterákov a textilných
utierok"
(výzva na predkladanie
ponúk zverejnená
v profile verejného
obstarávateľa
dňa
29. 10. 2013) týmto oznamuje, že v hodnotení uspela ponuka predložená do verejnej súťaže
uchádzačom KORAKO plus, s.r.o., Bielická 369, 958 04 Partizánske, nakol'ko splnila všetky
podmienky stanovené vo výzve na predkladanie ponúk a zároveň bola použitím stanoveného
hodnotiaceho kritéria vyhodnotená ako najlepšia.
Uchádzačom

ponúknutá cena za predmet zákazky je 916,80 € s DPH.

PhDr. Miroslava Čembová, MPH

UM

riGi&1R1
Pri trati 47
821 06 Bra t j s I a va
V Bratislave, 28. 11. 2013

Oznámenie o výsledku

vyhodnotenia

ponúk

Verejný obstarávatel' - Gerium, Pri trati 47, 821 06 Bratislava, IČO: 317555 34 (ďalej len "verejný
obstarávateľ") ako vyhlasovateľ verejnej súťaže podľa § 9 ods. 9 zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len "zákon") na
obstaranie
zákazky (služby) s názvom "Prehliadky,
opravy a údržba výťahov"
(výzva na
predkladanie ponúk zverejnená v profile verejného obstarávateľa dňa 7. 2. 2014) týmto oznamuje, že
v hodnotení uspela ponuka predložená do verejnej súťaže uchádzačom NÉMETH LlFT s.r.o.,
Gazdovský rad 435/1, 93040 Štvrtok na Ostrove, nakoľko splnila všetky podmienky stanovené vo
výzve na predkladanie
ponúk a zároveň
bola použitim
stanoveného
hodnotiaceho
kritéria
vyhodnotená ako najlepšia.
Uchádzačom

ponúknutá cena za predmet zákaz y je 5 090, 64 € s DPH.

GERIUM
Pri trati 4 7
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PhDr. Miroslava Čembová, MPH
riaditel'ka
V Bratislave, 04.03. 2014

.

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia

ponúk

Verejný obstarávatel' - Gerium, Pri trati 47, 821 06 Bratislava, IČO: 317555 34 (ďalej len "verejný
obstarávateľ") ako vyhlasovatel' verejnej súťaže podl'a § 9 ods. 9 zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len "zákon") na
obstaranie zákazky (tovary) s názvom "Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných
rukavíc pre ošetrujúci personál" (výzva na predkladanie ponúk zverejnená v profile verejného
obstarávatel'a dňa 16.1.2014) týmto oznamuje, že v hodnotení uspela ponuka predložená do verejnej
súťaže uchádzačom
Medenta, s.r.o., Elektrá"enská 1, 831 04 Bratislava, nakol'ko splnila všetky
podmienky stanovené vo výzve na predkladanie
ponúk a zároveň bola použitím stanoveného
hodnotiaceho kritéria vyhodnotená ako najlepšia.
Uchádzačom

ponúknutá cena za predmet zákazky je2 844, OO €

s DPH.

GERIUM
Pri trati 47
821 06 Bra tis I a v a
PhDr. Miroslava Čembová, MPH
riaditel'ka
V Bratislave, 03.02. 2014

