
 

Zápisnica o vyhodnotení ponúk 

predložených v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 

 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zákon“) 

                                

 

Zákazka podľa § 117 zákona:  Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Kynceľová 

 

 

Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 

 

18.5.2018 o  09:00 hod. 

  

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: OBEC Kynceľová  

Sídlo: Kynceľová 39, 974 01 Kynceľová   

IČO: 00647659  

DIČ: 2021108914  

Telefón :  048 / 414 60 162 

e-mail: kyncelova@kyncelova.sk 

Kontaktná osoba Ing. Martina Kubišová, PhD., starostka obce  

 
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: 

Alexander Rumanovský  

Telefón: 00421 905 291 561 

E-mail :  rumanovskybb@gmail.com  
 

 

Verejný obstarávateľ pre účely zadania zákazky podľa § 117 zákona, za účelom získania najvýhodnejšieho 

dodávateľa (ďalej len „uchádzač“), oslovil s výzvou uchádzačov, ktorí súčasne obdržali podklady s podrobnými 

požiadavkami na dodanie predmetu zákazky. Zároveň zverejnil Výzvu na predloženie ponuky na svojom 

webovom sídle a informáciu o zverejnení zaslal na CKO. 

 

Verejný obstarávateľ výzvu na predkladanie ponúk zaslal uchádzačom e-mailovou poštou . 

 

Na základe výzvy na predloženie ponuky predložili v lehote určenej verejným obstarávateľom ponuku 

nasledovní uchádzači: 

 

Por. č. Obchodné meno, adresa Dátum predloženia ponuky 

1. 
PRIMA INVEST, spol. s r.o., Bakossova 60, 

974 01 Banská Bystrica 
17.05.2018 o 14:25 hod. 

2. PEMAX PLUS, spol. s r.o., Medený Hámor 

4949/14, 974 11 Banská Bystrica 
18.05.2018 o 08:30 hod. 

 

 

Obaja uchádzači splnili podmienky účasti určené verejným obstarávateľom vo Výzve na predloženie ponúk 

a boli zaradení do vyhodnotenia ponúk (prílohu Zápisnice tvorí Kontrolný list oboch uchádzačov). 
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Kritérium hodnotenia ponúk : 

Najnižšia cena celkom v EUR s DPH. 

1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie celého predmetu zákazky v 

EUR s DPH.  

2. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov 

uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie predmetu zákazky.  

3. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu 

zákazky podľa bodu 2 vyjadrených v EUR s DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. 

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu. 

Poradie uchádzačov po vyhodnotení : 

P. č. 
Obchodné meno / 

názov 
Sídlo / miesto podnikania 

Návrh na plnenie kritéria  

Cena celkom v EUR vrátane DPH 

1. PEMAX PLUS, spol. s r.o., Medený Hámor 4949/14, 974 

11 Banská Bystrica 
173 399,74 

2. PRIMA INVEST, spol. s r.o., Bakossova 60, 974 01 

Banská Bystrica 
177 828,36 

 

 

V súlade so stanoveným kritériom na vyhodnotenie ponúk sa úspešným uchádzačom stala spoločnosť : 

 

PEMAX PLUS, spol. s r.o., Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská Bystrica. 

 

 

Vyhodnotenie cenových ponúk vykonal: 

 

Alexander Rumanovský, zodpovedný za proces VO 

 

 

Kynceľová, dňa 21.5.2018         

 

 

                                

 

Alexander Rumanovský                                                                                      ....................................................... 

                                                                                       podpis       

 

 

                                

 


