
          

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog 

Hlavná 245/72 , 976 52 Čierny Balog 

___________________________________________________________________________ 

Zápisnica o vyhodnotení ponúk 

v zmysle § 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Názov zákazky: Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog ,  

LS Michalová  na roky 2014 - 2017  

Postup verejného obstarávania: verejná súťaž 

Zákazka z hľadiska limitu: nadlimitná 

Druh predmetu: služba  

  __________________________________________________________________________ 

 

I. Členovia komisie 

Komisia na otváranie a vyhodnocovanie ponúk bola menovaná v súlade so zákonom 

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v nasledujúcom zložení:  

 

gestor procesu VO: Ing. Stanislav Kmec  

predseda komisie : Ing. Ivan Potkány 

člen komisie :  Ing. Miroslav Pepich 

člen komisie :  Ing. Peter Samuelčík 

člen komisie :  Ing. Peter Lehocký 

 

Prítomní členovia komisie potvrdili svoju účasť v prezenčnej listine, ktorá je prílohou 

tejto zápisnice a je uložená v dokumentácii o verejnom obstarávaní. 

  

II. Rekapitulácia práce komisie: 

Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa  23.7.2013 o 10:00 hod.. Počet 

uchádzačov, ktorí predložili ponuky podľa stanovených podmienok a v lehote určenej na 

predkladanie ponúk bol  2 a ich zoznam je nasledovný:  

 

Obchodné meno a adresa uchádzača : 

 

1. Ingrid Luštiaková , Hlavná 234 , 976 56 Pohronská Polhora 

2. Elena Boháčiková , Bány 26 , 976 56 Pohronská Polhora 

 

Členovia komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov potvrdili čestným 

vyhlásením, že nenastali skutočnosti podľa zákona , pre ktoré by nemohli byť členom 

komisie. Menovanie komisie a čestné vyhlásenia členov komisie sú v dokumentácii 

o verejnom obstarávaní. 

Komisia otvárala časť ponuky „ Ostatné “dňa  24.7.2013 o 12:00 hod. v mieste otvárania  

Lesy SR, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog , Hlavná 245/72 – zasadačka a  



postupovala v súlade s ustanovením § 41 zákona a podľa pravidiel upresnených v súťažných 

podkladoch . Ponuky boli označené poradovým číslom v tom poradí, v akom boli predložené 

a po overení neporušenosti obalu boli ponuky v tomto poradí otvárané. Otváranie tejto časti 

ponúk bolo neverejné . Zápisnica z otvárania časti ponúk „ Ostatné “ je súčasťou 

dokumentácie o verejnom obstarávaní .  

V súlade s ustanovením § 33 ods. 1 zákona komisia posudzovala splnenie podmienok 

účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania 

a súťažnými podkladmi . Výsledky kontroly splnenia podmienok účasti sú obsahom Zápisnice 

o vyhodnotení splnenia podmienok účasti časti ponuky „ Ostatné “, ktorá je súčasťou 

dokumentácie o verejnom obstarávaní. 

Verejný obstarávateľ písomne požiadal uchádzačov o vysvetlenie alebo doplnenie 

predložených dokladov v zmysle § 33 ods. 6 písm. b) zákona použitím elektronickej formy 

komunikácie . Uchádzači požadované doplnenie v určenej lehote splnili , splnili podmienky 

účasti a neboli vylúčení . Súvisiace doklady sú súčasťou dokumentácie verejného 

obstarávania .  

Komisia otvárala časť ponuky „ Kritériá “ vo vzťahu k ponukám , ktoré neboli vylúčené , 

dňa  22.8.2013 o 9:00 hod. v mieste otvárania  Lesy SR, štátny podnik Odštepný závod 

Čierny Balog , Hlavná 245/72 – zasadačka a  postupovala v súlade s ustanovením § 41 zákona 

a podľa pravidiel upresnených v súťažných podkladoch . Ponuky boli označené rovnakým 

poradovým číslom ako mali časti ponúk „ Ostatné “ , predložené tým istým uchádzačom . Po 

overení neporušenosti obalu boli ponuky otvárané , zverejnili sa obchodné mená , sídla alebo 

miesta podnikania uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií určených na vyhodnotenie 

ponúk , ktoré sa dajú vyjadriť číslom .  Otváranie tejto  časti  ponúk  bolo  verejné  .  

Zápisnica  z otvárania  ponúk  – časť „ Kritériá “ a prezenčná listina zúčastnených 

uchádzačov  je súčasťou dokumentácie o verejnom obstarávaní .  

V súlade s § 42 ods. 1 zákona komisia následne hodnotila ponuky z hľadiska splnenia 

špecifikovaných požiadaviek na predmet zákazky. 

 

III. Priebeh vyhodnotenia ponúk  

Vyhodnocovanie ponúk komisiou bolo neverejné , uskutočnilo sa dňa 9.9.2013 

o 13:00 hod. v zasadačke odštepného závodu Čierny Balog , Hlavná 245/72 . Komisia 

vyhodnocovala ponuky, ktoré neboli vylúčené z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet 

zákazky uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných 

podkladoch , podľa určených kritérií a na základe pravidiel ich uplatnenia určených 

v súťažných podkladoch , ktoré sú nediskriminačné  a podporujú čestnú hospodársku súťaž . 

Kritériom na vyhodnotenie ponuky bola najnižšia cena (100%) . 

Hodnotenie kritérií : 

maximálny počet bodov sa pridelil ponuke uchádzača s najnižšou cenou predmetu zákazky pri 

požadovaných parametroch a pri ostatných ponukách sa určil úmerou. Hodnotenie ceny ostatných 

ponúk sa vyjadril ako podiel najnižšej navrhovanej ceny platnej ponuky a navrhovanej ceny 

príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené 

kritérium. 

Úspešnými uchádzačmi sa stali prví 50 uchádzači, ktorí dosiahli najvyšší počet bodov. 

O vyhodnotení ponúk komisia vyhotovila podľa § 42 ods. 8 zákona túto zápisnicu, 

v ktorej sú  uvedené podstatné skutočnosti o verejnom obstarávaní: 

 

 



a) zoznam členov komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk    
 

gestor procesu VO: Ing. Stanislav Kmec - právo hodnotiť ponuky : áno 

predseda komisie: Ing. Ivan Potkány - právo hodnotiť ponuky : áno 

člen komisie:  Ing. Miroslav Pepich - právo hodnotiť ponuky : áno 

člen komisie:  Ing. Peter Samuelčík - právo hodnotiť ponuky : áno 

člen komisie :  Ing. Peter Lehocký - právo hodnotiť ponuky : áno  

 

b) zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky   
 

1. Ingrid Luštiaková , Hlavná 234 , 976 56 Pohronská Polhora 

2. Elena Boháčiková , Bány 26 , 976 56 Pohronská Polhora 

 

c) zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia   

žiadny uchádzač nebol vylúčený 

 

d) záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia 

mimoriadne nízkej ponuky podpísaný všetkými účastníkmi  

nebolo použité  

 

e) dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk   

nebolo použité 

 

f) poradie uchádzačov a identifikácia úspešného  uchádzača alebo úspešných 

uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk  
 

poradie uchádzačov po vyhodnotení plnenia kritérií  

 

1. Elena Boháčiková , Bány 26 , 976 56 Pohronská Polhora  

2. Ingrid Luštiaková , Hlavná 234 , 976 56 Pohronská Polhora 

 

tabuľka s predloženou ponukou, vyhodnotením kritérií a s uvedením dôvodov úspešnosti 

ponuky je prílohou zápisnice 

g) informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti     
 

tabuľka  „ Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti “ tvorí prílohu tejto zápisnice a tiež 

prílohu Zápisnice o vyhodnotení splnenia podmienok účasti ; 

všetci uchádzači splnili podmienky účasti 

 

h) dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu 

s výhradou 

nebolo použité 

 



IV. Záver 

Komisia týmto ukončila svoju činnosť a odovzdala všetky ponuky a kompletnú 

dokumentáciu verejnému obstarávateľovi. 

 

 

 

Zápisnicu spracoval: Ing. Zuzana Fábiková , dňa:  9.9.2013     

 

 

podpis: .......................................... 

 

Podpisy členov komisie: 

 

 

gestor procesu VO: Ing. Stanislav Kmec  .................................................... 

predseda komisie: Ing. Ivan Potkány  ....................................................  

člen komisie:  Ing. Miroslav Pepich  .................................................... 

člen komisie:  Ing. Peter Samuelčík  .................................................... 

člen komisie :  Ing. Peter Lehocký  ....................................................   

 



Vyhodnotenie ponuky "Ostatné" PČ 2014 - 2017 
A - predložené v súlade so SP

LS: Michalová , č. 9337 N - nepredložené v súlade so SP

Vyhl. Vyhl. Výpis Potvrd. Potvrd. Potvrd. Potvrd. ŽL Vyhl. Vyhl. § 27 § 28 Zábezp. Návrh Spĺňa - S Vyžiadanie Predložené Podmienky

P. Firma pravd., súhlas z reg. súdu soc. zdrav. daň. alebo poruš. zákaz súvaha ref. zmluvy vysvetlenia účasti

č. úplnosť s podm. trestov poisť. poisť. úradu OR odb. účasti alebo podp. alebo Áno splnil            S

povin. vo VO daň. Nespĺňa-N doplnenia Nie nesplnil      N

prizn. Áno       Nie vylúčený     V

1. Luštiaková Ingrid A A A A A A A A A A N A A A N A A S

2. Boháčiková Elena A A A A A A A A N A A A A A N A A S

V Čiernom Balogu, dňa 24.07.2013 Podpisy členov komisie:



Tabuľka s predloženou ponukou, vyhodnotením kritérií a s uvedením dôvodov úspešnosti jednotlivých uchádzačov

Zákazka : Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Michalová na roky 2014-2017

Poradové Identifikácia uchádzača Predložená Počet Poradie  Dôvod úspešnosti ponuky

číslo  ponuka bodov z hľadiska
v € bez DPH úspešnosti

Na základe získaného počtu bodov z vyhodnotenia 

Ingrid Luštiaková ponuky patrí uchádzač medzi prvých 50-tich 

úspešných uchádzačov . Ponuka zodpovedá 

1. Hlavná 234 , 976 56 Pohronská Polhora 477 355,20 98,16 2. požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení 

o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných

podkladoch.

Na základe získaného počtu bodov z vyhodnotenia 

Elena Boháčiková ponuky patrí uchádzač medzi prvých 50-tich 

úspešných uchádzačov . Ponuka zodpovedá 

2. Bány 26 , 976 56 Pohronská Polhora 468 586,00 100,00 1. požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení 

o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných

podkladoch.
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