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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. 

 

Typ predmetu zákazky:               Poskytnutie služieb 

Limit zákazky:    Nadlimitná zákazka 

Typ postupu:    Verejná súťaž 

Názov predmetu zákazky: Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 - 2017 

 

a) Zoznam členov komisie: 

Ing. František Poleta  -   predseda komisie 

Ing. Martin Holubčík -  člen komisie 

Bc. Ferdinand Hlinický -  člen komisie 

 

b) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky 

Zo všetkých prihlásených záujemcov ponuku predložili nasledujúci uchádzači: 

Por. číslo Uchádzač Sídlo alebo miesto podnikania 

1. RIAVA CORPORATION, s. r. o. Krásno nad Kysucou 1682, 023 02  Krásno nad Kysucou 

2. LESOR, s.r.o. Mútne č. 636, 029 63  Mútne 

3. AB Facility s. r. o. Križkova 9, 811 04  Bratislava 

4. LESBORA, s.r.o. Pod lipou 186, 029 44  Rabča 
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c) Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu  ich vylúčenia: 

Zo zadávanej zákazky nebol vylúčený žiadny uchádzač, ktorý predložil ponuku. 

d) Záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky 

Pri zadávanej zákazke nebola predložená mimoriadne nízka ponuka a nebol vyzvaný žiadny uchádzač na osobnú 

konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky. 

e) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk 

Zo zadávanej zákazky nebol vylúčený žiadny uchádzač pre mimoriadne nízku ponuku. 

f) Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov 

úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky: 

 

Verejný obstarávateľ zvolil na vyhodnotenie ponúk nasledovné kritérium / kritériá:  

Kritérium Typ kritéria hodnotenia Váha 

Najnižšia cena Hodnotí sa zadaná hodnota 100 % 

 

Bodové hodnotenie sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:  

Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka/Vyhodnocovaná ponuka) x Max. počet bodov (100) 

 

Poradie uchádzačov: 

Por. číslo Uchádzač Ponúknutá cena Počet bodov Poradie úspešnosti 

1. RIAVA CORPORATION, s. r. o. 793972,50 € 100,00 1. 

2. LESOR, s.r.o. 1444179,22 € 54,98 3. 

3. AB Facility s. r. o. 940828,00 € 84,39 2. 

4. LESBORA, s.r.o. 2046580,00 € 38,80 4. 
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Identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo 

ponúk; podiel subdodávky 

Por. 

číslo 

Uchádzač Dôvod úspešnosti ponuky 

1. RIAVA CORPORATION, s. r. o. Na základe získaného počtu bodov z vyhodnotenia ponúk patrí uchádzač 

medzi prvých 50-tich úspešných uchádzačov. Ponuka zodpovedá 

požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania a v súťažných podkladoch. Podiel subdodávky nie je známy. 

2. LESOR, s.r.o. Na základe získaného počtu bodov z vyhodnotenia ponúk patrí uchádzač 

medzi prvých 50-tich úspešných uchádzačov. Ponuka zodpovedá 

požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania a v súťažných podkladoch. Podiel subdodávky nie je známy. 

3. AB Facility s. r. o. Na základe získaného počtu bodov z vyhodnotenia ponúk patrí uchádzač 

medzi prvých 50-tich úspešných uchádzačov. Ponuka zodpovedá 

požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania a v súťažných podkladoch. Podiel subdodávky nie je známy. 

4. LESBORA, s.r.o. Na základe získaného počtu bodov z vyhodnotenia ponúk patrí uchádzač 

medzi prvých 50-tich úspešných uchádzačov. Ponuka zodpovedá 

požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania a v súťažných podkladoch. Podiel subdodávky nie je známy. 

 

g) Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky 

Zoznam uchádzačov, ktorí splnili všetky podmienky účasti: 

P.č. Uchádzač Sídlo alebo miesto podnikania 

1. RIAVA CORPORATION, s. r. o. Krásno nad Kysucou 1682, 023 02  Krásno nad Kysucou 

2. LESOR, s.r.o. Mútne č. 636, 029 63  Mútne 
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3. AB Facility s. r. o. Križkova 9, 811 04  Bratislava 

4. LESBORA, s.r.o. Pod lipou 186, 029 44  Rabča 

 

Zoznam uchádzačov, ktorí splnili všetky požiadavky na predmet zákazky: 

P.č. Uchádzač Sídlo alebo miesto podnikania 

1. RIAVA CORPORATION, s. r. o. Krásno nad Kysucou 1682, 023 02  Krásno nad Kysucou 

2. LESOR, s.r.o. Mútne č. 636, 029 63  Mútne 

3. AB Facility s. r. o. Križkova 9, 811 04  Bratislava 

4. LESBORA, s.r.o. Pod lipou 186, 029 44  Rabča 

 

h) Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou 

Všetci členovia komisie podpísali zápisnicu bez výhrad. 

 

Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk prehlasujú, že táto zápisnica o vyhodnotení ponúk zodpovedá skutočnosti, 

čo potvrdzujú svojím podpisom. 

Meno a priezvisko Funkcia Podpis 

Ing. František Poleta Predseda komisie  

Ing. Martin Holubčík Člen komisie  

Bc. Ferdinand Hlinický Člen komisie  
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Zápisnicu o  vyhodnotení ponúk schvaľujem. 
 
 
       …………………………………………………………………… 
                                Ing. Igor Zboja 
       Vedúci Odštepného závodu Námestovo 
 

 
 

Námestovo, dňa 28.08.2013 



 

 

 


