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ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK 
v zmysle § 42 ods. 9 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 Sobrance, LS Remetské Hámre 

a) Zoznam členov komisie: 

Meno a priezvisko Funkcia 

Ing. Marián Sejna Predseda komisie 

Ing. Jaroslav Ferko Člen komisie 

Dušan Kovaľ Člen komisie 

Ing. Igor Nemec Člen komisie 

Ing. Marek Sejna Člen komisie 

 

b) Zoznam všetkých uchádzačov ktorí predložili ponuky 

Zo všetkých prihlásených záujemcov ponuku predložili nasledujúci uchádzači: 

 Záujemca Adresa 

1. Ing. Berta Stašková Hlivištia 1, 073 01 Hlivištia 

2. Ľudovít Tkáč Sliepkovce 139 , 072 37 Sliepkovce 

3. LESSY s. r. o. Hažín  30, 072 34 Hažín 
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c) Zoznam vylúčených uchádzačov a odôvodnenie ich vylúčenia: 

Zo zadávanej zákazky nebol vylúčený žiaden záujemca ani uchádzač, ktorí predložili ponuku. 

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

podpísaný všetkými účastníkmi. 

Počas vyhodnocovania častí „Kritériá“ predložených ponúk nebola identifikovaná žiadna Mimoriadne nízka ponuka. 

e) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk 

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

  

f) Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača s odôvodnením a podiel subdodávok: 

Verejný obstarávateľ stanovil, že úspešnými uchádzačmi sa stanú prví 50 uchádzači s najnižšou ponúknutou cenou 

(najvyšším počtom bodov). 

 Uchádzač Cena (€) 

1. LESSY s. r. o. 198 524,77 

2. Ing. Berta Stašková 198 544,92 

3. Ľudovít Tkáč 243 765,09 

 

Identifikácia úspešného uchádzača 

 Uchádzač Odôvodnenie prijatia ponuky 

1. Ing. Berta Stašková Uchádzač predložil ponuku v súlade s požiadavkami verejného 

obstarávateľa. Z hľadiska jediného kritéria - najnižšia cena - sa 

umiestnil na 2. mieste v poradí. 

2. LESSY s. r. o. Uchádzač predložil ponuku v súlade s požaiadavkami verejného 

obstarávateľa. Z hľadiska jediného kritéria - najnižšia cena - sa 

umiestnil na 1. mieste v poradí. 
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3. Ľudovít Tkáč Uchádzač predložil ponuku v súlade s požiadavkami verejného 

obstarávateľa. Z hľadiska jediného kritéria - najnižšia cena - sa 

umiestnil na 3. mieste v poradí. 

 

Podiel subdodávok: : Nie je známy. 

g) Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 

Prílohou tejto zápisnice je Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 

e) 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 z vyhodnotenia ponúk zodpovedá skutočnosti, 

čo potvrdzujú svojím podpisom. 

 

Meno a priezvisko Funkcia Podpis 

Ing. Marián Sejna Predseda komisie  

Ing. Jaroslav Ferko Člen komisie  

Dušan Kovaľ Člen komisie  

Ing. Igor Nemec Člen komisie  

Ing. Marek Sejna Člen komisie  

 

 

 

Sobrance dňa  


