REFERENCIA
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO: 00151866
Pribinova 2 , 812 72 Bratislava - Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Viera Chlebíková
Telefón: +421 248593480
Email: viera.chlebikova@minv.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA
Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: AQUA SOLUTIONS, s.r.o.
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia
IČO: 46476521
Sídlo alebo miesto podnikania
Ulica: Jiráskova
Číslo: 23
Mesto/Obec: Nové Zámky
PSČ: 94001
Štát: Slovensko
Internetová adresa (URL): www.aqua-solutions.sk

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO RÁMCOVEJ DOHODY
Identifikácia zmluvy
Druh zmluvy: zmluva na základe rámcovej dohody
Názov zmluvy: Kúpna zmluva č.p. OVO-2015_000706-001 k RD č. OVO2 - 2015/000274-12
Dátum uzatvorenia zmluvy: 03.11.2015
Stručný opis zmluvy: Veľkokapacitné mobilné zariadenie na čistenie vody úpravňa pitnej vody, Prenosné mobilné
zariadenie na čistenie vody úpravňa pitnej vody
Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania
Miesto dodania: Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská 8111, 010 01 Žilina
Cena: 540 000,0000
EUR
Bez DPH
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 41
Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

4. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA
Kritériá hodnotenia kvality
a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody verejným obstarávateľom alebo
obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,: Nie
b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,: Nie
Celkové omeškanie v dňoch je 0.
c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba
reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %).: 0
Stručné odôvodnenie: Neboli uplatnené žiadne reklamácie
d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k
spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %).: 100
Stručné odôvodnenie (slovné hodnotenie): Plní zmluvne dohodnuté podmienky

5. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA
Výsledná hodnotiaca známka: 100
Dátum vyhotovenia referencie: 31.03.2016
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