
Z á p i s n i c a 
z vyhodnotenia ponúk zákazky s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska a bez použitia 

elektronickej aukcie zákazky na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: 

„Zriadenie street foodovej prevádzky ako rýchlej formy stravovania“ konaného dňa 16.11.2018 o 

11:30 hod. v kancelárii splnomocnenej osoby pre predmetné verejné obstarávanie INPRO POPRAD 

s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad.  

 

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku a neboli vylúčení pri vyhodnocovaní splnenia 

podmienok účasti a splnenia podmienok verejného obstarávateľa na predmet zákazky: 

1./ HIL s.r.o., Čučmianská dlhá 45, 048 01 Rožňava (IČO: 44428103)  

2./ ENERGOVOD s.r.o., Tehelná 11, 048 01 Rožňava (IČO: 45365091 ) 

3./ Ján Hronec vodár, Pod Kalváriou 2173/14, 048 01 Rožňava (IČO: 30286395) 

 

Uchádzači predložili nasledovné návrhy na plnenie jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk: 

1./ HIL s.r.o., Čučmianská dlhá 45, 048 01 Rožňava, ktorý navrhol nasledovné plnenie kritérií: 

I.   celková cena za celý predmet zákazky v € (bez DPH):                                          36 420,47 

2./ ENERGOVOD s.r.o., Tehelná 11, 048 01 Rožňava , ktorý navrhol nasledovné plnenie kritérií: 

I.   celková cena za celý predmet zákazky vrátane v €(bez DPH):                              36 998,41 

3./ Ján Hronec vodár, Pod Kalváriou 2173/14, 048 01 Rožňava, ktorý navrhol nasledovné plnenie 

kritérií: 

I.   celková cena za celý predmet zákazky v € (bez DPH):                                          36 785,14 

  

Záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého zdôvodnenia  mimoriadne 

nízkej ponuky podpísaný všetkými účastníkmi: 

- irelevantné pre toto verejné obstarávanie, nakoľko žiadny z vyhodnocovaných uchádzačov nebol 

požiadaný o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. 

 

Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: 

- irelevantné pre toto verejné obstarávanie, nakoľko žiadny z vyhodnocovaných uchádzačov nebol 

vylúčený z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky. 

 

Zoznam uchádzačov, ktorí postupujú do vyhodnotenia ponúk: 

1./ HIL s.r.o., Čučmianská dlhá 45, 048 01 Rožňava (IČO: 44428103)  

2./ ENERGOVOD s.r.o., Tehelná 11, 048 01 Rožňava (IČO: 45365091 ) 

3./ Ján Hronec vodár, Pod Kalváriou 2173/14, 048 01 Rožňava (IČO: 30286395) 

 

Na základe vyššie uvedeného poverená osoba podľa stanovených kritérií vyhodnotila poradie 

úspešnosti ponúk, pričom uchádzačom,  ktorého  ponuka  sa  umiestnila  na  prvom  mieste, sa stal 

uchádzač: HIL s.r.o., Čučmianská dlhá 45, 048 01 Rožňava (IČO: 44428103). Úspešný    uchádzač   

garantuje,   že    zhotoví   stavebné    dielo Zriadenie street foodovej prevádzky ako rýchlej formy 

stravovania v zmysle podmienok predmetného verejného obstarávania a ním predloženej ponuky. 

 

Poradie úspešnosti ponúk s odôvodnením ich umiestnenia: 

1./ HIL s.r.o., Čučmianská dlhá 45, 048 01 Rožňava 

Ponuka  menovaného uchádzača bola  vyhodnotená  ako  prvá v poradí, nakoľko vo svojej ponuke 

predložil: 

v   I.  vyhodnocovacom kritériu: najnižšiu ponukovú cenu z vyhodnocovaných ponúk,  

a zároveň splnil všetky ostatné požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Známy 

podiel subdodávok: 0,00% 

2./ Ján Hronec vodár, Pod Kalváriou 2173/14, 048 01 Rožňava 
Ponuka  menovaného uchádzača bola  vyhodnotená  ako  druhá v poradí, nakoľko vo svojej ponuke 

predložil: 

v   I.  vyhodnocovacom kritériu: druhú najnižšiu ponukovú cenu z vyhodnocovaných ponúk,  

a zároveň splnil všetky ostatné požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Známy 



podiel subdodávok: 0,00% 

3./ ENERGOVOD s.r.o., Tehelná 11, 048 01 Rožňava 

Ponuka  menovaného uchádzača bola  vyhodnotená  ako  tretia v poradí, nakoľko vo svojej ponuke 

predložil: 

v   I.  vyhodnocovacom kritériu: tretiu najnižšiu ponukovú cenu z vyhodnocovaných ponúk,  

a zároveň splnil všetky ostatné požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Známy 

podiel subdodávok: 0,00% 

 

Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať Zápisnicu alebo podpísal Zápisnicu 

s výhradou: 

Žiaden prítomný člen komisie nevzniesol výhrady priebehu rokovania komisie.  

 

V zmysle podmienok výzvy na zverejnenie ponúk oznámi verejný obstarávateľ uchádzačom 

výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejní informáciu o výsledku 

vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na svojej internetovej stránke. Úspešnému uchádzačovi 

oznámi, že jeho ponuku prijíma, pričom ho zároveň vyzve na súčinnosť pri uzatváraní zmluvy v 

zmysle §56 ods. 8 ZoVO, v prípade neposkytnutia tejto súčinnosti bude verejný obstarávateľ 

postupovať v zmysle ostatných ustanovení §56 ZoVO. 

 

Táto Zápisnica z vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou má 2 (dve) strany a tvorí súčasť 

dokumentácie z verejného obstarávania, pričom bude archivovaná v archíve verejného obstarávateľa 

a to päť rokov od uzavretia zmluvy. 

 

Vyhlásenie: 

Vyhlasujem, že pri vykonávaní tohto prieskumu trhu som postupoval transparentne, odborne, v súlade 

so svojim najlepším presvedčením a nestranným spôsobom voči všetkým osloveným subjektom s 

dôrazom na účelné, efektívne a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov. 

 

 

 

 

Ing. Slavko Žilinčík, poverená osoba na vyhodnotenie ponúk             .............................. 

 

 

 

 
Schválil:  

Stanislav Kolárik, konateľ       ............................ 

 


