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Zápisnica z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti 

 
predložených v rámci zadávania zákazky zadávanej postupmi pre zadávanie zákaziek s nízkymi 
hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a podľa čl. 7 ods. 2, Smernice č. 1/2021 v platnom znení: (Zadávanie zákaziek 
s nízkou hodnotou ) na predmet obstarania - „Stavebný dozor – Vybudovanie multifunkčného 
ihriska.“ 
 
 
a) Zoznam hodnotiacich členov komisie 

Komisia  na vyhodnotenie ponúk začala vyhodnocovanie dňa 28. 05. 2021 o 12:00 h, v nasledujúcom 
zložení: 
 

Člen komisie
Ing. Mária Bíziková - predseda
Ing. Jana Briestenská- člen
pán Milan Babuša - člen

 
Konštatovania komisie: 
V lehote na predkladanie ponúk v rámci zadávania  predmetnej zákazky boli predložené 2 cenové 
ponuky. 
 
b) Zoznam uchádzačov, ktorý predložili ponuku 

 

c) Zoznam vylúčených uchádzačov  s odôvodnením vylúčenia 

 
d) Podmienky účasti  
 
Osobné postavenie uchádzačov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo 
obchodného registra (vlastniť doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky) a predloženie cenovej 
ponuky podľa špecifikácií bolo nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: (viď 
tabuľka - e) Informácie o vyhodnotení obsahu ponuky. 

Por. 
číslo 

Obchodné meno, 
adresa sídla alebo miesto podnikania  uchádzača 

predloženie ponuky 
 

1. Adela Štrbáková, Lazy pod Makytou 201, 020 55 Lazy pod 
Makytou 

áno 

2. 
František Zvonek – INGRESTA, Vieska - Bezdedov 153, 020 01 
Púchov 

áno 

3. PROREA, s. r. o., Moravská 1629/41, 020 01 Púchov áno 

Por. číslo 
Obchodné meno, 

adresa sídla alebo miesto podnikania  uchádzača 
Dôvod vylúčenia 

3. 
PROREA, s. r. o., Moravská 1629/41, 020 01 Púchov

Ponuka bola predložená po 
časovom limite (o 11:26 h)
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e) Informácie o vyhodnotení obsahu ponuky: 
 

Uchádzač / Hodnotená podmienka 
Predloženie ponuky podľa 
výzvy  

Vlastný platný 
výpis z OR/ŽR 

Adela Štrbáková, Lazy pod Makytou 201,  
020 55 Lazy pod Makytou 

S S 

František Zvonek – INGRESTA, Vieska - 
Bezdedov 153, 020 01 Púchov 

S S 

PROREA, s. r. o., Moravská 1629/41, 020 01 
Púchov 

N N 

 
S = splnené N= nesplnené   
 
f) Vyhodnotenie ponúk uchádzačov a určenie poradia úspešnosti 
 

Uchádzač , adresa sídla 
Konečná cena ponuky v €  

(s DPH) alebo celková cena 
v € (neplatca DPH) 

Poradie 
úspešnosti 

Adela Štrbáková, Lazy pod Makytou 201,  
020 55 Lazy pod Makytou 

1900,00 1. 

František Zvonek – INGRESTA, Vieska - Bezdedov 153, 020 
01 Púchov 2000,00 2. 

 
Zápisnicu vypracovala a odovzdala obstarávateľovi, komisia zriadená riaditeľom školy 
prostredníctvom jej predsedu. Komisia konštatuje, že víťazný uchádzač je: Adela Štrbáková, Lazy pod 
Makytou 201, 020 55 Lazy pod Makytou s konečnou cenou ponuky 1900,00 Eur (celková cena) – 
neplatca DPH. 
 
 
 
 

Člen komisie  Podpis 

Ing. Mária Bíziková - predseda  

Ing. Jana Briestenská - člen  

pán Milan Babuša - člen  

 


