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Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk 

Podlimitná zákazka 

 

 
     BIOPEL, a.s. ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  vyhlásil 

podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska na predmet zákazky – tovar: 

„Stroje a zariadenia na manipuláciu a spracovanie drevného odpadu  

vrátane uvedenia do prevádzky“, 

tak, že predmet zákazky bol rozdelený na dve časti s tým, že uchádzači mohli predkladať ponuku na jednu 

alebo viac častí. 

1. časť: Teleskopický čelný nakladač s príslušenstvom - nový 1 ks. 

2. časť: Zariadenia na drvenie drevného odpadu a štiepanie dreva - nové 

 

     Výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo  číslo VVO 80/2015 zo dňa 24.04.2015 pod č. 

8943-WYT,a zároveň bola po jej zverejnení zaslaná spolu so súťažnými podkladmi  trom 

záujemcom. 

     Do termínu na predkladanie ponúk, t.j. do 14.05.2015 do 13:00 h boli obstarávateľovi doručené  

ponuky od  nasledovných uchádzačov: 

P.č. Identifikačné údaje uchádzača Dátum a čas doručenia 

1. 

AGRI-SERVIS, s.r.o. 

Areál ACHP Ludanice 

956 11  Ludanice 

12.05.2015 

 

2. 

HYDREX, s.r.o. 

Partizánska 1877 

962 05  Hriňová 

13.05.2015 

3. 

Ematech 

Piešťanská 3/3 

956 05 Radošina 

13.05.2015 

4. 

Drevoindustria Mechanik, s.r.o. 

Oceliarska 3 

010 01  Žilina 

14.05.2015 o 8.40 hod 

5. 
LMM, spol. s r.o. 

Klenová 24, 831 01  Bratislava 
14.05.2015 o 9.15 hod 
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  Verejný obstarávateľ požadoval predložiť ponuku v písomnej forme. Písomne predložené ponuky 

s označením časti „Ostatné“  sa otvárali dňa 15. mája 2015 o 09:00 h na adrese verejného obstarávateľa. 

Uchádzači  sa otvárania písomných ponúk s označením časti „Ostatné“ nezúčastnili v súlade s § 43 ods. 3 

zákona, nakoľko pri použití elektronickej aukcie  je otváranie ponúk podľa § 41 zákona neverejné, údaje 

podľa § 41 ods. 3  komisia nezverejňuje a zápisnica podľa § 41 ods. 5 zákona sa neodosiela. 

     Informácia týkajúca sa splnenia podmienky podľa § 41 ods. 1 zákona – „Otváranie ponúk – časť 

Ostatné“ bola zaslaná dňa 24.04.2015  na zverejnenie v profile verejného obstarávania na www.uvo.gov.sk 

a zverejnená bola vo VVO č. 84/2015 pod č. 9376-INO zo dňa 30.04.2015. 

     Otváranie ponuky s označením časti „Ostatné“ bolo neverejné. Pred otvorením obálok ponúk – časť 

„Ostatné“ v písomnej forme sa overila neporušenosť ponúk a následne otvorili ponuky s časťou „Ostatné“. 

Otvorené časti ponúk s označením „Ostatné“ komisia označila poradovým číslom v tom poradí, v akom 

boli predložené. 

     Po otvorení časti ponúk označených ako „Ostatné“ v písomnej i v elektronickej podobe komisia 

vykonala všetky úkony podľa tohto zákona spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponúk, vyhodnotení 

splnenia podmienok účasti. 

Vyhodnotenie podmienok účasti a ostatných požiadaviek verejného obstarávateľa – označených častí 

ponúk ako „Ostatné“ 

P.č. Identifikačné údaje uchádzača Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 

1. 

AGRI-SERVIS, s.r.o. 

Areál ACHP Ludanice 

956 11  Ludanice 

Ponuka predložená na 1. časť predmetu 

zákazky 

Podmienky účasti preukázané čestným vyhlásením 

podľa § 32 ods. 11 zákona, uchádzač vedený 

v Zozname podnikateľov 

2. 

HYDREX, s.r.o. 

Partizánska 1877 

962 05  Hriňová 

Ponuka predložená na 1. časť predmetu 

zákazky 

Pre splnenie podmienok účasti: 

- podľa § 26 – uchádzač zapísaný v Zozname 

podnikateľov 

 

- podľa § 26a, § 27 ods. 1 písm. a § 28 ods. 1 písm. 

a) zákona, predložené čestné vyhlásenie, ktoré však 

nespĺňa formálne náležitosti v súlade so súťažnými 

podkladmi, preto bude uchádzač požiadaný o jeho 

doplnenie. 

3. 

Ematech 

Piešťanská 3/3 

956 05 Radošina 

Ponuka predložená na 1. časť predmetu 

zákazky 

Pre splnenie podmienok účasti: 

- podľa § 26 predložil čestné vyhlásenie podľa § 32 

ods. 11 zákona a uchádzač je zapísaný v Zozname 

podnikateľov 

- podľa § 27 ods. 1 písm. a) – čestné vyhlásenie 
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podľa § 32 ods. 11 zákona + vyjadrenia bánka 

a čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemajú 

záväzky 

- podľa § 28 ods. 1 písm. a) – predložené čestné 

vyhlásenie podľa § 32 ods. 11 zákona a zoznam 

dodávok s potvrdenými referenciami 

- uchádzač pri postupe podľa § 44 ods.  1 zákona 

bude požiadaný na doplnenie dokladov týkajúcich 

sa preukázania majetkovej účasti podľa § 26a 

zákona. 

4. 

Drevoindustria Mechanik, s.r.o. 

Oceliarska 3 

010 01  Žilina 

Ponuka predložená na 2. časť predmetu 

zákazky 

Podmienka účasti podľa § 27 ods. 1 písm. a) ZVO 

v min. určenom štandarde verejného obstarávateľa 

– predložené čestné vyhlásenie + vyjadrenia banky 

a čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá 

záväzky 

Podmienka účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) ZVO v 

min. určenom štandarde verejného obstarávateľa –  

zoznam dodávok a doklady, z ktorých nevyplývajú 

požadované skutočnosti  - uchádzač bude 

požiadaný o doplnenie v súlade s § 33 ods. 6 ZVO e  

Podmienky účasti podľa § 26 – uchádzač predložil 

bude písomne požiadaný o doplnenie dokladov 

týkajúcej sa majetkovej účasti 

5. 

LMM, spol. s r.o. 

Klenová 24, 831 01  Bratislava 

Ponuka predložená na 1. časť predmetu 

zákazky 

 

Uchádzač vedený v Zozname podnikateľov – splnil 

podmienky účasti podľa § 26, majetková účasť 

preukázaná Výpisom z OR, predložené vyjadrenia 

banky a čestné vyhlásenie – preukázané splnenie 

podmienky účasti podľa § 27 ods. 1 písm. a) ZVO, 

doklad o preukázaní splnenia podmienky účasti 

podľa § 28 ods. 1 písm. a) ZVO v min. určenom 

štandarde verejného obstarávateľa – predložené 

vyhlásenia a doklady o ich dodaní 

 

     V súlade s § 33 ods. 6 zákona sme uchádzača Drevoindustria Mechanik, s.r.o., Oceliarska 3, 010 01  

Žilina písomne požiadali o doplnenie predložených dokladov v jeho ponuke v časti „Ostatné“ 

nasledovným spôsobom: 

• Podľa predloženého Výpisu z Obchodného registra je spoločníkom uchádzača aj Žilinská drevárska 

spoločnosť, s.r.o., Oceliarska 3, Žilina, a teda je potrebné zo strany uchádzača doplniť majetkovú účasť 

tejto spoločnosti. Požadovali sme doplniť  vlastnícku štruktúru až po úroveň známych fyzických osôb, 

ktoré majú v záujemcovi/uchádzačovi kvalifikovanú účasť. 
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• Predložený zoznam dodávok, ktorým preukazuje splnenie podmienok účasti  podľa § 28 ods. 1 

písm. a) zákona v min. určenom štandarde, sme žiadali  doplniť  v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a 

súťažnými dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané, 

prípadne uchádzač mohol využiť predloženie čestného vyhlásenia podľa § 32 ods. 11 zákona za podmienok 

uvedených v súťažných podkladoch, pretože ním predložené doklady nepreukazujú požadované 

skutočnosti v min. požadovanom štandarde, ktorými sú okrem zoznamu dodávok za predchádzajúce 3 roky 

aj doplnené potvrdenia o kvalite dodania tovaru s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. 

Menovaný uchádzač uchádzača Drevoindustria Mechanik, s.r.o., Oceliarska 3, 010 97  Žilina doplnil 

doklady tak, že predložil Výpis z OR za spoločnosť Žilinská drevárska spoločnosť, s.r.o. Žilina a čestné 

vyhlásenie podľa § 32 ods. 11 zákona, že spĺňa podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona. 

Komisia jeho doplnenia dokladov prijala – uznala, pričom pri postupe podľa § 44 ods. 1 zákona bude 

požiadaný o splnenie podmienok účasti týkajúcich sa preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 28 

ods. 1 písm. a) zákona. 

    V súlade s § 33 ods. 6 zákona sme uchádzača HYDREX, s.r.o. Hriňová požiadali o doplnenie 

predložených dokladov v jeho ponuke v časti „Ostatné“ nasledovným spôsobom: 

• čestné vyhlásenie  o splnení podmienok účasti podľa § 26 ods. 1, § 26a, § 27 ods. 1 pím. a) a § 28 

ods. 1 písm. a) zákona v min. určenom štandarde, predkladané v súlade s § 32 ods. 11 zákona sme žiadali 

doplniť tak, aby v nich boli uvedené všetky skutočnosti v súlade s s požiadavkami uvedenými v súťažných 

podkladoch v časti A.2; teda okrem presných ustanovení zákona aj názov verejného obstarávateľa, názov 

uchádzača, presný názov zákazky, predpokladaná hodnota zákazky. 

     Menovaný uchádzač HYDREX, s.r.o. Hriňová, doplnil čestné vyhlásenie v súlade so súťažnými 

podkladmi. Komisia jeho doplnenia dokladov prijala – uznala, pričom pri postupe podľa § 44 ods. 1 zákona 

bude požiadaný o splnenie podmienok účasti týkajúcich sa preukázania splnenia podmienky účasti podľa 

§26a, § 27 ods. 1 písm. a) a  § 28 ods. 1 písm. a) zákona. 

     Všetci uchádzači splnili podmienky účasti ako aj ostatné požiadavky verejného obstarávateľa na 

predmet zákazky po otvorení časti ponúk označených ako „Ostatné“, žiadny uchádzač nebol z procesu 

verejného obstarávania vylúčený.  Splnenie podmienok účasti zo strany uchádzača, resp. záujemcu je bude 

skúmanépočas celého priebehuverejného obstarávania, t. j. až do uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy, 

resp. rámcovej dohody, ktorá je výsledkom verejného obstarávania. 

Dňa 01.06.2015 bolo na Úrad pre verejné obstarávanie zaslaná  informácia  podľa § 136 ods. 9 písm. c), že 

nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača, záujemcu  alebo účastníka po otváraní časti ponúk označených 

ako „Ostatné“. 

     V zmysle § 41 ods. 3 zákona sme písomne dňa 01.06.2015  všetkým uchádzačom oznámili, že otváranie 

časti ponúk „Kritériá“ sa uskutoční dňa:  10.06.2015 o  09:00 h na adrese obstarávateľa.   Otváranie 

ponúk s označením časti „Kritériá“ bude neverejné, údaje podľa § 41 ods. 3 citovaného zákona komisia 

nezverejňuje a zápisnica podľa § 41 ods. 5 uvedeného zákona sa neodosiela z dôvodu použitia 

elektronickej aukcie v danom procese verejného obstarávania.  Informácia týkajúca sa splnenia podmienky 

podľa § 41 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení – „Otváranie ponúk – časť 
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Kritériá“ bola zverejnená v profile verejného obstarávateľa dňa 01.06.2015 

http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokument/15607/150075/4. 

     Verejný obstarávateľ požadoval predložiť ponuku v písomnej forme. Písomne predložené ponuky 

s označením časti „Kritériá“  sa otvárali dňa 10. júna 2015 o 09:00 h na adrese verejného obstarávateľa za 

splnenia podmienky, že sa otvárali len ponuky, ktorých uchádzači neboli vylúčení pri vyhodnotení časti 

ponúk označených ako „Ostatné“. Uchádzači sa otvárania písomných ponúk s označením časti „Kritériá“ 

nezúčastnili v súlade s § 43 ods. 3 zákona, nakoľko pri  použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk 

podľa § 41 citovaného zákona neverejné, údaje podľa § 41 ods. 3 komisia nezverejňuje a zápisnica podľa § 

41 ods. 5 predmetného zákona sa neodosiela. 

     Pred otvorením obálok ponúk – časť „Kritériá“ v písomnej forme sa overila neporušenosť ponúk 

a následne sa postupne otvorili ponuky s časťou „Kritériá“.  Komisia zverejnila obchodné meno, sídlo 

alebo miesto podnikania uchádzačov, ktorí  neboli vylúčení pri vyhodnotení časti ponúk označených ako 

„Ostatné“ a ich návrhy na plnenie kritéria  „najnižšia cena“. Ostatné údaje neboli zverejnené. 

     Otvorené časti ponúk označené ako  „Kritériá“ komisia označila rovnakým poradovým číslom ako časť 

ponuky, označenú ako „Ostatné“ predloženú tým istým uchádzačom.  Návrhy uchádzačov na plnenie 

kritéria „najnižšia cena“ sú prílohou tejto zápisnice.  

     Po otvorení časti ponúk označených ako „Kritériá“ v písomnej  podobe komisia vykonala všetky úkony 

podľa tohto zákona spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky. 

      Samostatné a celkové úvodné vyhodnotenie ponúk, ktoré neboli vylúčené je prílohou tejto  zápisnice, 

po ktorom sa uskutoční elektronická aukcia podľa jednotlivých častí predmetu zákazky. 

     Po úvodnom vyhodnotení ponúk podľa kritéria „najnižšia cena“ sme  dňa 25.06.2015 vyzvali 

elektronickými prostriedkami  uchádzačov, ktorí splnili určené podmienky a ktorých ponuky neboli 

vylúčené, vloženie vstupných hodnôt podľa písomne predložených ponúk na predloženie nových cien 

upravených smerom nadol (min. rozdiel ceny celkom: 500 EUR, max. rozdiel ceny: 1 000 EUR) pre 1. a 2. 

časť predmetu zákazky.  Uchádzačom bola samostatne zaslaná pozvánka na účasť v elektronickej aukcii na 

1. a 2. časť predmetu zákazky spolu s výzvou na účasť v elektronickej aukcii.   

     Predmetom EA, boli návrhy uchádzačov na kritérium „Najnižšia cena“ – cena celkom s DPH za 

predmet zákazky“. 

 

     Pravidlá pre priebeh elektronickej aukcie a ďalšie dôležité informácie bolo možné získať na internetovej 

stránke www.evoservis.sk. Účelom elektronických aukcií bolo zostaviť poradie ponúk automatizovaným 

vyhodnotením, ktoré sa uskutočnilo  po úvodnom úplnom vyhodnotení ponuky. 

Elektronické aukcie na 1. a 2. časť predmetu zákazky boli jednokolové – jednoetapové s pohyblivým 

koncom etapy. Elektronické aukcie skončili predložením najlepšej ponuky – viď príloha – dokumentácia 

z EA, aukciu bolo možné predlžovať. 

     Samostatné a celkové vyhodnotenie po EA pred postupom podľa § 44 ods. 1 citovaného zákona je 

prílohou tejto zápisnice. 
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Poradie uchádzačov po EA pred splnením podmienok účasti podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. 

v platnom znení: 

Stroje a zariadenia na manipuláciu a spracovanie drevného odpadu vrátane uvedenia do prevádzky –  

 

1.časť: Teleskopický čelný nakladač s príslušenstvom - nový 1 ks 

 Číslo zákazky: 2198253022    Výzva na EA zaslaná: 30.06.2015 

EA dňa: 03.07.2015 o 10:00 h 

 

Výsledné poradie:  

1. LMM, spol.s r.o. (ID uchádzača: 873548580)  

    Klenova 24, 831 01 Bratislava  

    Ponuka: 79 500,00 EUR 

 

2. HYDREX, s.r.o. (ID uchádzača: 588938075)  

    Partizánska 1877, 962 05 Hriňová  

    Ponuka: 80 000,00 EUR 

 

3. Ematech (ID uchádzača: 428496747) 

    Piešťanská, 956 05 Radošina  

    Ponuka: 82 000,00 EUR 

 

4. AGRI-SERVIS, s.r.o. (ID uchádzača: 528056718)   

    Areál ACHP, 956 11 Ludanice  

    Ponuka: 91 800,00 EUR 

 

Stroje a zariadenia na manipuláciu a spracovanie drevného odpadu vrátane uvedenia do prevádzky –  

 

2. časť: Zariadenia na drvenie drevného odpadu a štiepanie dreva - nové  

Číslo zákazky: 6737439353     Výzva na EA zaslaná: 30.06.2015 

EA dňa: 03.07.2015 o 10:00 h 

 

Výsledné poradie:  

1. Drevoindustria Mechanik (ID uchádzača: 567596134)  

    Oceliarska 3 010 01 Žilina  

    Ponuka: 347 730,00 EUR 

 

     Uchádzačom dňa 08.07.2015 bol  prostredníctvom komunikačného rozhrania v systéme EVOSERVIS 

odoslaný výsledok elektronickej aukcie pre 1. a 2. časť predmetu zákazky s tým, že prví traja uchádzači 

podľa výsledného poradia podľa jednotlivých častí predmetu zákazky boli vyzvaní na splnenie podmienok 

účasti spôsobom ich predloženia v súlade s § 44 ods. 1 zák. č. 25/2006  Z.z. o verejnom obstarávaní v 

platnom znení Vás, ak  v prípade podľa § 32 ods. 11 nedošlo zo strany týchto uchádzačov k predloženiu 

dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti. 

 

     Vyzvaní uchádzači podľa vyššie uvedeného požadované doklady predložili v stanovenej lehote a forme, 

t.j. splnili podmienky účasti určené verejným obstarávateľom. Keďže všetci uchádzači splnili podmienky 

účasti ako aj ostatné požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, poradie uchádzačov sa po 
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postupe podľa § 41 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení nemenilo a je teda 

nasledovné: 

 

Poradie uchádzačov podľa jednotlivých častí predmetu zákazky po EA po splnení podmienok účasti 

podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. v platnom znení: 

      Vyhodnotenie po EA po postupe podľa § 44 ods. 1 citovaného zákona je totožné s prílohou č. 3 tejto 

zápisnice. 

 

Stroje a zariadenia na manipuláciu a spracovanie drevného odpadu vrátane uvedenia do prevádzky - 

1.časť: Teleskopický čelný nakladač s príslušenstvom - nový 1 ks 

 

Identifikácia úspešného uchádzača: 

1. LMM, spol.s r.o. (ID uchádzača: 873548580)  

    Klenova 24, 831 01 Bratislava  

    Ponuka: 79 500,00 EUR 

    Dôvod prijatia ponuky: prvé poradie v EA, najnižšia cena celkom s DPH za predmet zákazky 

 

Dôvody neprijatia ostatných ponúk a poradie umiestnenia: 

2. HYDREX, s.r.o. (ID uchádzača: 588938075)  

    Partizánska 1877, 962 05 Hriňová  

    Ponuka: 80 000,00 EUR 

    Vyššia cena, celkom s DPH za predmet zákazky, druhé poradie. 

 

3. Ematech (ID uchádzača: 428496747) 

    Piešťanská, 956 05 Radošina  

    Ponuka: 82 000,00 EUR 

    Vyššia cena, celkom s DPH za predmet zákazky, tretie poradie. 

 

4. AGRI-SERVIS, s.r.o. (ID uchádzača: 528056718)   

    Areál ACHP, 956 11 Ludanice  

    Ponuka: 91 800,00 EUR 

    Najvyššia cena, celkom s DPH za predmet zákazky, štvrté poradie. 

 

 

Stroje a zariadenia na manipuláciu a spracovanie drevného odpadu vrátane uvedenia do prevádzky –  

2. časť: Zariadenia na drvenie drevného odpadu a štiepanie dreva - nové  

 

Identifikácia úspešného uchádzača: 

1. Drevoindustria Mechanik (ID uchádzača: 567596134)  

    Oceliarska 3 010 01 Žilina  

    Ponuka: 347 730,00 EUR 

    Dôvod prijatia ponuky: prvé poradie v EA, najnižšia cena celkom s DPH za predmet zákazky,    

    predložená  jedna ponuka 
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Odôvodnenie nezrušenia uvedeného postupu z dôvodu predloženia jednej ponuky:  

 

Dňa  24.4.2015  vo  vestníku  č.  80/2015 bola  vyhlásená  zákazka  pod  číslom  8943  –  WYT formou 

podlimitnej zákazky na  uskutočnenie dodávky tovarov, zadávaná postupom  podľa  §  100  zákona  č.  

25/2006  Z. z.  o verejnom  obstarávaní  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  (ďalej  len  zákon  o 

verejnom  obstarávaní,  s  predmetom „Stroje a zariadenia na manipuláciu a spracovanie drevného odpadu  

vrátane uvedenia do prevádzky“, ktorá  bola  rozdelená  na  2  časti  predmetu  zákazky.  Do 2 časti 

s názvom „Zariadenia na drvenie drevného odpadu a štiepanie dreva“ predložil  ponuku len jeden uchádzač 

Drevoindustria Mechanik, Oceliarska 3, 010 01 Žilina 

 

Verejný  obstarávateľ  znenie  výzvy  na  predkladanie  ponúk  odoslal  v súlade  s §100  ods.  5  zákona  o 

verejnom  obstarávaní  trom  záujemcom  a stanovil  lehotu  na požiadanie  o súťažné  podklady  do  

termínu  predkladania  ponúk  t.j.  do  14. mája 2015 do 13.00 hod.  V tejto  lehote  si  prevzalo  súťažné  

podklady celkovo  10  záujemcov. Otváranie  obálok  pre  časť Ostatné  prebehlo  v stanovenom  dátume  

uvedenom  vo  výzve  na  predkladanie  ponúk. Otváranie obálok pre časť Kritériá prebehlo na šiesty 

pracovný deň odo dňa odoslania oznámenia o predmetnom otváraní. 

 

Po  posúdení  splnenia  podmienok  účasti,  po  vyhodnotení  ponuky  z hľadiska  splnenia  požiadaviek  na  

predmet  zákazky,   náležitostí  ponuky, po  úvodnom  úplnom vyhodnotení  ponúk  komisiou  uchádzač  

splnil  náležitosti  ponuky  a  požiadavky  na predmet  zákazky  vyžadované  verejným  obstarávateľom  vo  

výzve  na  predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. Kritérium na vyhodnotenie ponúk bolo 

stanovené vo výzve  na  predkladanie  ponúk  a v súťažných  podkladoch  ako  najnižšia  cena  za  celý 

predmet  zákazky  vrátane  DPH.  Po  ukončení  úplného  vyhodnotenia  ponúk  sa  tento uchádzač  so  

svojou  ponukou  stal  úspešným  uchádzačom.   

 

Zoznam uchádzačov, ktorým boli zaslané súťažné podklady: 

Č. Uchádzač Ulica Mesto PSČ 

1 Drevoindustria Mechanik, s.r.o. Oceliarska 3  Žilina 010 97 

2 Hydrex, s.r.o. Partizánska ul. č. 1877 Hriňová 962 05 

3 MANNET spol. s r.o. Družstevná 616/13 Madunice 922 42 

4 AGRI-SERVIS, s.r.o. Areál ACHP Ludanice 956 11 

5 Ematech s.r.o. Piešťanská 3/3 Radošina 965 05 

6 LMM, spol. s r.o.  Klenová 24 Bratislava 831 01 

7 AGRA, s.r.o. Na Bystričku 800/14 Martin 036 01 

8 Hyca,s.r.o. Myslenická 1 Pezinok 902 03 

9 AGROTRADE GROUP spol.s.r.o. Šafáriková 124 Rožňava 048 01 

10 Agrall, s.r.o. Hlavná 504 Bajč 946 54 

 

Zoznam uchádzačov, ktorí  predložili cenovú ponuku:  

Drevoindustria Mechanik, Oceliarska 3, 010 01 Žilina 
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Verejný obstarávateľ stanovil  primerané podmienky účasti, ktoré  súvisia  s predmetom zákazky a použitie 

každej jednej podmienky odôvodnil vo výzve na predkladanie ponúk. Podmienky  účasti  na  preukázanie  

finančného  a ekonomického  postavenia  a technickej a odbornej  spôsobilosti  uchádzača  stanovené  vo  

výzve  boli  zadefinované  za  účelom preverenia   schopností  uchádzačov  zrealizovať  predmet  zákazky  

v požadovanom rozsahu,  požadovanej  kvalite,  bez  finančných  problémov  pri  financovaní  predmetu 

zákazky  nakoľko  verejný  obstarávateľ  neposkytuje  preddavky  na  realizáciu  predmetu zákazky, 

kvalitným technickým prevedením  prác s  odbornými personálnymi kapacitami vzdelanými  v predmete  

zákazky  a školenými  na  prácu  s materiálmi  používanými  pri realizácii diela.  

Po ukončení vyhodnotenia ponúk napriek tomu, že ponuku predložil len jeden uchádzač má verejný 

obstarávateľ za to, že prijal ponuku uchádzača, ktorý mu bude pri realizácii predmetu zákazky ekonomicky 

stabilným a technicky zdatným partnerom disponujúcim kvalifikovanými  pracovnými  silami  a spĺňa  

všetky  podmienky  účasti  a požiadavky  na predmet  zákazky  verejného  obstarávateľa  tak,  aby  bol  

schopný  zrealizovať  predmet zákazky  podľa  požiadaviek.  Verejný  obstarávateľ  nevidí  dôvod  na  

zrušenie  použitého postupu zadávania zákazky, nakoľko ponuka ktorú prijal spĺňa všetky jeho požiadavky. 

Verejný  obstarávateľ  postupoval  počas  celého  procesu  realizácie  predmetného verejného  obstarávania  

v súlade  so  zákonom  č.  25/2006  Z.z.  o verejnom  obstarávaní a o zmene  a doplnení  niektorých  

zákonov,  uplatnil  princíp  rovnakého  zaobchádzania, nediskriminácie  uchádzačov  ako  aj  princíp  

transparentnosti,  hospodárnosti a efektívnosti. 

     Všetkým uchádzačom bude písomne oznámený výsledok predmetného verejného obstarávania v súlade 

so zákonom. 

V Kysuckom Lieskovci, dňa 17.08.2015 

Komisia: 

1. Ing. Janka Kasanická - predseda komisie   _________________ 

 

2. Ing. Peter Albert  - člen komisie    _________________ 

 

3. Mgr. Pavol Lenhart  - člen komisie    _________________ 

 

4. p. Ľudmila Honková - člen komisie bez práva  _________________ 

vyhodnocovať ponuky 

 

Ing. Janka Kasanická 

Predsedníčka predstavenstva 
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