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 ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK 

 

podľa § 40 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a  o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) 

 
 
 

1. Postup verejného obstarávania: 

Zákazka s nízkou hodnotou  postupom s výzvou na predkladanie ponúk 

 

2. Verejný obstarávateľ : 

Obec Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14  Gyňov 

 

3. Predmet zákazky: 

 

„Gyňov – Dopravné značenie miestnych komunikácií“  
 

Predmetom zákazky je dodanie, montáž dopravných značiek a ostatných dopravných 

zariadení, vrátane dopravy. Opis predmetu zákazky a rozsah je špecifikovaný v prílohe č. 1  

 

4. Deň, čas a miesto zasadnutia: 

Dňa 28.08.2018 o 12.00 hod. na Obecnom úrade v Gyňove 

 

5. Komisia: 

1. Mgr. Denisa Vargová - predseda 

2. Mgr. Katarína Timková - člen 

3. Mgr. Jana Schubertová - člen 

 

Členovia komisie podpísaní na prezenčnej listine uvedenej v prílohe k tejto zápisnici 

podpísali čestné vyhlásenie v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z., § 51 ods. 3,4, 5, 6, 7. 

 

6. Zoznam všetkých uchádzačov, ktorých ponuky boli hodnotené 

Do hodnotenia predmetu zákazky boli zaradené ponuky uchádzačov : 

 

Uchádzač č. 1 : Tris s. r. o., Opatovská cesta 4, 040 01 Košice  

Uchádzač č. 2 : Alezar s. r. o., Stará Prešovská 10, 040 01 Košice 

     

7. Vyhodnotenie ponuky 

Postup komisie: 

vyhodnotenie ponúk v zmysle zákona ZoVO: 

 

1. komisia preskúmala úplnosť ponuky v zmysle súťažných podkladov 

2. komisia preskúmala splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa v zmysle Výzvy na 

predkladanie ponúk 

3. komisia vyhodnotila ponuku podľa zverejneného kritéria na vyhodnotenie ponúk 

uvedeného vo Výzve na predkladanie ponúk  

 

Vyhodnotenie splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa vykonané komisiou je takéto : 

 

Skutočnosti zistené po preskúmaní ponúk: 
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Uchádzač č. 1 

- uchádzač predložil úplnú ponuku v zmysle výzvy aj súťažných podkladov  

- uchádzač vo svojej ponuke splnil všetky požiadavky verejného obstarávateľa v zmysle 

výzvy aj súťažných podkladov 

- uchádzač predložil ponuku s cenou za predmet zákazky, ktorú štatutár obce považuje za 

primeranú  

 

Uchádzač č. 2 

- uchádzač predložil úplnú ponuku v zmysle výzvy aj súťažných podkladov  

- uchádzač vo svojej ponuke splnil požiadavky verejného obstarávateľa v zmysle výzvy aj 

súťažných podkladov 

- uchádzač predložil ponuku s cenou za predmet zákazky, ktorú štatutár obce považuje za 

primeranú  

 

8. Zoznam vylúčených uchádzačov  

Nebol vylúčený žiaden uchádzač. 

 

9.  Vyhodnotenie ponuky podľa zverejneného kritéria 

Zoznam hodnotených ponúk: 

 

Uchádzač č. 1 : Tris s. r. o., Opatovská cesta 4, 040 01 Košice  

Uchádzač č. 2 : Alezar s. r. o., Stará Prešovská 10, 040 01 Košice 

 

Komisia hodnotila predložené ponuky v súlade so ZoVO a výzvy na predkladanie ponúk. 

Do hodnotenia predmetu zákazky podľa zverejnených kritérií boli zaradené 2 ponuky, ktoré 

vyhoveli všetkým požiadavkám verejného obstarávateľa, ktoré boli uvedené vo výzve a  

a zároveň neobsahovali žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré by boli v rozpore 

s uvedenými dokumentmi. 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom pri hodnotení ponúk je najnižšia celková cena za predmet zákazky. 

 

Výsledok vyhodnotenia ponúk a určenie úspešného uchádzača: 

  

Úspešným uchádzačom v tejto súťaži sa stal Uchádzač č. 2 Alezar s. r. o., Stará Prešovská 

10, 040 01 Košice, ktorý predložil najnižšiu ponuku s celkovou cenou 7 160,86,- € 

s DPH. 

 

Uchádzač č. 1: Tris s. r. o., Opatovská cesta 4, 040 01 Košice,  predložil celkovú cenu 

a to 8 006,74,- € s DPH 
         

Hodnotiace tabuľky sú uvedené v prílohe tejto zápisnice. 

 

Odôvodnenie vyhodnotenia: 

Komisia pri hodnotení ponúk postupovali podľa kritéria uvedeného vo výzve na 

predkladanie ponúk.  

 

Úspešný uchádzač č. 2 Alezar s. r. o., Stará Prešovská 10, 040 01 Košice 

predložil ponuku s celkovou cenou v hodnote 7 160,86 € s DPH, čo bola najnižšia 

ponúknutá cena zo všetkých ponúk. 
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10.  Záver 

 

Komisia po určení úspešného uchádzača v tomto verejnom obstarávaní na uvedený predmet 

obstarávania ukončila vyhodnotenie doručených ponúk a ukončil svoju činnosť hodnotiacej 

komisie. 

 

 

V Gyňove,  dňa 28.08.2018 

 

 

 

 

 

 

Podpisy členov komisie: 

 

Mgr. Denisa Vargová – predseda ............................................... 

 

Mgr. Katarína Timková – člen ............................................... 

 

Mgr. Jana Schubertová – člen ............................................... 


