
ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA PONÚK – časť „Ostatné“ 
v zmysle § 41 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Typ predmetu zákazky:   Dodanie tovarov 

Limit zákazky:    Nadlimitná zákazka 

Typ postupu:    Verejná súťaž 

Názov predmetu zákazky: Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá 

Komisia zriadená verejným obstarávateľom LESY Slovenskej republiky, š.p. Námestie SNP 8, 975 66 

Banská Bystrica uskutočnila v zmysle § 41 ods. 1 zákona v súlade s oznámením o vyhlásení verejného 

obstarávania uverejnenom vo vestníku verejného obstarávania č. 170/2013 zo dňa 31.08.2013 pod 

značkou 14858-MST otváranie predložených súťažných ponúk. 

Otváranie sa konalo v mieste a čase uvedenom v oznámení a v súťažných podkladoch a to dňa 

14.10.2013 o 13:00 hod. v malej zasadačke, LESY SR, š.p., Námestie SNP 8, 97566 Banská Bystrica. 

Otváranie ponúk bolo neverejné v zmysle § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (§ 41 zákona 

o verejnom obstarávaní sa nepoužil). 

Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk konštatovali, že do stanoveného termínu predložil 

ponuku nasledujúci uchádzači: 

Por. číslo Uchádzač (názov a sídlo) Dátum a čas doručenia 

1. LEGUSEM, s.r.o., Partizánska 401, 916 24 Horná Streda 14.10.2013, 7:56 hod., č. 54194 

2. AGROFERT HOLDDING, a.s., Nobelova 34, 836 05 

Bratislava, IČO: 36862126 

14.10.2013, 9:55 hod., č.: 54216  

 

Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk pred  otvorením ponuky overili neporušenosť obalu 

doručenej ponuky, ktorá bola predložená v lehote na predkladanie ponúk a formálne náležitosti na 

označenie obalu ponuky. Všetky podmienky a náležitosti na označenie a neporušenosť obalu ponuky 

boli vyššie uvedenými uchádzačmi  splnené. 

Komisia konštatuje, že otváranie ponúk predložených do verejnej súťaže prebehlo v súlade 

s podmienkami stanovenými zákonom. Komisia bezodkladne odovzdá zápisnicu z otvárania ponúk – 

časť „Ostatné“ verejnému obstarávateľovi.



Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk prehlasujú, že táto zápisnica z otvárania ponúk zachycuje 

verne priebeh otvárania ponúk, čo potvrdzujú svojím podpisom. 

Meno a priezvisko Funkcia Podpis 

Ing. František Suchanovský Predseda komisie  

Ing. Jana Vajová Člen komisie  

Ing. Miroslav Ondruš, PhD. Člen komisie  

Ing. Ivan Špilda Člen komisie  

 

 

Banská Bystrica, 14.10.2013 

 

 

       Schvaľuje:      Ing. Ctibor Határ 

                           generálny riaditeľ 
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 Nám. SNP 8,   975 66 Banská Bystrica 

 

ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA PONÚK – časť „Kritéria“ 
v zmysle § 41 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Typ predmetu zákazky:   Dodanie tovarov 

Limit zákazky:    Nadlimitná zákazka 

Typ postupu:    Verejná súťaž 

Názov predmetu zákazky: Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá 

Komisia zriadená verejným obstarávateľom LESY Slovenskej republiky, š.p. Námestie SNP 8, 975 66 

Banská Bystrica uskutočnila v zmysle § 41 ods. 1 zákona v súlade s oznámením o vyhlásení verejného 

obstarávania uverejnenom vo vestníku verejného obstarávania č. 170/2013 zo dňa 31.08.2013 pod 

značkou 14858-MST otváranie predložených súťažných ponúk. 

Otváranie sa konalo dňa 24.10.2013 o 10:00 hod. v malej zasadačke, LESY SR, š.p., Námestie SNP 8, 

97566 Banská Bystrica. Otváranie ponúk bolo neverejné v zmysle § 43 ods. 3 zákona o verejnom 

obstarávaní (§ 41 zákona o verejnom obstarávaní sa nepoužil). 

Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk konštatovali, že návrhy uchádzačov, ktorí predložili 

ponuky do stanoveného termínu spĺňajú požadované podmienky: 

 

Por. číslo Uchádzač (názov a sídlo) A.4 Návrh uchádzačov na 

plnenie kritérií 

1. LEGUSEM, s.r.o., Partizánska 401, 916 24 Horná Streda splnené 

2. AGROFERT HOLDDING, a.s., Nobelova 34, 836 05 

Bratislava, IČO: 36862126 

splnené 
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 Nám. SNP 8,   975 66 Banská Bystrica 

 

Hodnotenie ponúk pred elektronickou aukciou podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk 
stanovených v oznámení a v súťažných podkladoch 
 

 
Časť 

Názov a sídlo 
uchádzača 

Kritérium/ ekonomicky 
najvýhodnejšia ponuka 

Celková 
cena v EUR 
bez DPH 
(predmet 
aukcie) 

Počet 
bodov 

Poradie 

1. 
Feromóny a 
repelenty 

AGROFERT 
HOLDING, a.s., 
Nobelova 34, 
836 05 
Bratislava 

Celková cena v EUR bez DPH 3 921 858,32 75 

1 

Úhrada nákladov za likvidáciu 

odpadov 

 
10 

Odborný poradenský servis 
 

15 

Počet bodov spolu: 
 

100 

2. Hnojivá 

AGROFERT 
HOLDING, a.s., 
Nobelova 34, 
836 05 
Bratislava 

Celková cena v EUR bez DPH 213 435,57 58,92 

2 

Úhrada nákladov za likvidáciu 

odpadov 

 
10 

Odborný poradenský servis 
 

15 

Počet bodov spolu: 
 

83,92 

LEGUSEM, 
s.r.o., 
Partizánska 
401, 916 24 
Horná Streda 

Celková cena v EUR bez DPH 167 683,20 75 

1 

Úhrada nákladov za likvidáciu 

odpadov 

 
10 

Odborný poradenský servis 
 

15 

Počet bodov spolu: 
 

100 

3. Ostatné 

AGROFERT 
HOLDING, a.s., 
Nobelova 34, 
836 05 
Bratislava 

Celková cena v EUR bez DPH 776 192,50 75 

1 

Úhrada nákladov za likvidáciu 

odpadov 

 
10 

Odborný poradenský servis 
 

15 

Počet bodov spolu: 
 

100 

LEGUSEM, 
s.r.o., 
Partizánska 
401, 916 24 
Horná Streda 

Celková cena v EUR bez DPH 815 813,24 71,36 

2 

Úhrada nákladov za likvidáciu 

odpadov 

 
10 

Odborný poradenský servis 
 

15 

Počet bodov spolu: 
 

96,36 
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 Nám. SNP 8,   975 66 Banská Bystrica 

 

Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk pred  otvorením ponuky overili neporušenosť obalu 

doručenej ponuky, ktorá bola predložená v lehote na predkladanie ponúk a formálne náležitosti na 

označenie obalu ponuky. Všetky podmienky a náležitosti na označenie a neporušenosť obalu ponuky 

boli vyššie uvedenými uchádzačmi  splnené. 

Komisia konštatuje, že otváranie ponúk - časti „Kritéria“ predložených do verejnej súťaže prebehlo 

v súlade s podmienkami stanovenými zákonom. Komisia bezodkladne odovzdá zápisnicu z otvárania 

ponúk – časť „Kritéria“ verejnému obstarávateľovi.



Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk prehlasujú, že táto zápisnica z otvárania ponúk zachycuje 

verne priebeh otvárania ponúk, čo potvrdzujú svojím podpisom. 

Meno a priezvisko Funkcia Podpis 

Ing. František Suchanovský Predseda komisie  

Ing. Jana Vajová Člen komisie  

Ing. Miroslav Ondruš, PhD. Člen komisie  

Ing. Ivan Špilda Člen komisie  

 

 

Banská Bystrica, 24.10.2013 

 

 

       Schvaľuje:      Ing. Ctibor Határ 

                           generálny riaditeľ 

 


