LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
predložených pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o VO“)
prostredníctvom systému PROEBIZ na predmet zákazky:

„Poskytovanie právnych služieb pre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik,
Odštepný závod Beňuš“
Zoznam zodpovedných osôb, ktoré sa zúčastnili na vyhodnotení ponúk:
JUDr. Ján Golian - právnik
Mgr. Ján Kostrian - právnik
Mgr. Petra Doyle – manažér verejných obstarávaní
Verejný obstarávateľ dňa 25.10.2019 pri zadávaní predmetnej zákazky, zaslal
elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ Výzvu na predloženie ponuky piatim
záujemcom:
1. JUDr. Katarína Uhrinová, Nám. Š. Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica
2. JUDr. Dagmar Vavreková, Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
3. JUDr. Peter Tonhauser, s.r.o., Jána Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica
4. JUDr. František Vavráč, Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
5. Mgr. Peter Nosko, Družby 14, 974 04 Banská Bystrica
Lehota na predkladanie súťažných ponúk bola stanovená do 14.11.2019 do 10:15 hod.
a to elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ. Do stanovenej lehoty predložil
cenovú ponuku jeden uchádzač z piatich oslovených záujemcov.
Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí doručili ponuky:
1. Mgr. Peter Nosko, Družby 14, 974 04 Banská Bystrica

Kritérium hodnotenia ponúk je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka:
a)

cena za mesačný paušál v rozsahu 10 hod. - váha 80 bodov

b)

cena za hodinu práce po vyčerpaní paušálu - váha 20 bodov

Poradie uchádzačov a ich súťažných ponúk podľa stanoveného kritéria:

Ponuka
uchádzača podľa
stanovených
kritérií
a) cena za
mesačný paušál
b) cena za hodinu
práce

Uchádzač

Pridelené body

Poradie podľa
úspešnosti

a) 80 bodov
Mgr. Peter Nosko,
Družby 14, 974 04
Banská Bystrica

a) 400

b) 20 bodov

1.

b) 60
Celkovo: 100 bodov

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a podmienok stanovených verejným
obstarávateľom uvedených vo Výzve :

Uchádzač:

Mgr. Peter Nosko, Družby 14, 974 04
Banská Bystrica

1. Členstvo v Slovenskej advokátskej komore –
www.sak.sk

splnil

2. Čestné vyhlásenie podľa § 40 ods. 6 písm. f)
zákona o VO

splnil

3. Požiadavky podľa čl. 4 Uznesenia Vlády č. 181 zo 17.4.2019:
a) predloženie potvrdenia o tom, že záujemca nemá
evidované nedoplatky na poistnom na sociálnom
poistení, na príspevkoch na starobnom
dôchodkovom sporení, na poistnom na zdravotnom
poistení;

splnil

b) predloženie potvrdenia, že záujemca nemá
daňové nedoplatky;

splnil

c) predloženie potvrdenie, že voči záujemcovi nie je
vedený výkon rozhodnutia;

splnil

d) predloženie potvrdenia o neporušení zákazu
nelegálneho zamestnávania v priebehu
predchádzajúcich 3 rokoch;

splnil

e) prehľad budúcich nákladov, predpokladaný počet
hodín a výšku odmeny (samostatne pre služby
predmetu zákazky a samostatne pre úkony podľa
§1 ods. 2 písm. n) zákona č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní).
Mandátna zmluva – akceptovanie návrhu zmluvy
podpisom zmluvy alebo vyjadrením súhlasu

splnil

splnil

Zoznam vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:
Nikto nebol vylúčený
Identifikácia úspešného uchádzača:
Predložená ponuka uchádzača „Mgr. Peter Nosko, Družby 14, 974 04 Banská Bystrica“
bola ekonomicky najvýhodnejšou ponukou a umiestnila sa na prvom mieste poradia.
Uchádzač zároveň splnil verejným obstarávateľom všetky stanovené požiadavky a podmienky
účasti. Z uvedeného dôvodu sa stáva úspešným a verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma.
Zmluva s úspešným uchádzačom bude podpísaná v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk.
Osoby zodpovedné za vyhodnotenie ponúk podpísali v procese verejného obstarávania všetky
zápisnice bez výhrady. Zároveň prehlasujú, že počas vyhodnocovania ponúk neposkytovali
informácie o obsahu ponúk v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dolu podpísaní
prehlasujú, že s obsahom zápisnice v plnej miere súhlasia a v slobodnej vôli a bez výhrady ju
podpisujú.

Zodpovední za vyhodnotenie ponúk:

JUDr. Ján Golian

......................................

Mgr. Ján Kostrian

......................................

Mgr. Petra Doyle

......................................

V Banskej Bystrici, dňa 27.11.2019
Zapísala: Mgr. Petra Doyle

.....................................................
Ing. Marian Staník
generálny riaditeľ

