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ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA 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 Revúca, LS Tornaľa, kód 08897-MSS 

a) Zoznam členov komisie: 

Meno a priezvisko Funkcia 

Ing. Jozef Ďurkovič Predseda komisie 

Ing. Vladimír Hlinka Člen komisie 

Ing. Alena Ďurkovičová Člen komisie 

 

b) Zoznam všetkých uchádzačov ktorí predložili ponuky 

Zo všetkých prihlásených záujemcov ponuku predložili nasledujúci uchádzači: 

 Záujemca Adresa 

1. Lesoservis s.r.o. Veľký Blh 279, 980 22 Veľký Blh 

2. Di Mihálik, s.r.o. Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina 

3. Margita Stelová – MAJA Štrkovec 134, 980 45 Štrkovec 

 

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 „kritéria“ 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. 
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 f) Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača s odôvodnením a podiel subdodávok: 

 Uchádzač 

1. Di Mihálik, s.r.o. 

2. Margita Stelová – MAJA 

3. Lesoservis s.r.o. 

 

Identifikácia úspešného uchádzača 

 Uchádzač Odôvodnenie prijatia ponuky 

1. Di Mihálik, s.r.o. splnenie podmienok účasti a predloženie najnižšej cenovej ponuky 

2. Margita Stelová – MAJA splnenie podmienok účasti a predloženie druhej najnižšej cenovej ponuky 

3. Lesoservis s.r.o. splnenie podmienok účasti a predloženie tretej najnižšej cenovej ponuky 

 

Podiel subdodávky: 

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 komisia 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. Jozef Ďurkovič Predseda komisie  

Ing. Vladimír Hlinka Člen komisie  

Ing. Alena Ďurkovičová Člen komisie  

 

Revúca dňa 19.08.2013 


