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ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI 

 
uchádzača, ktorý predložil ponuku do verejnej súťaže na obstaranie nadlimitnej zákazky „Prípravky, materiály na 
ochranu rastlín a priemyselné hnojivá“ (ďalej len „verejná súťaž) financovanú z vlastných prostriedkov 
verejného obstarávateľa, vyhotovenú v súlade s ustanovením § 33 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „zákon“). 

 
Komisia zriadená verejným obstarávateľom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 
Banská Bystrica (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uskutočnila v zmysle § 33 zákona vyhodnotenie podmienok 
účasti vo verejnej súťaži stanovených v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže uverejnenom vo Vestníku Úradu pre 
verejné obstarávanie č. 170/2013 zo dňa 31.08.2013 pod značkou 14858-MST (ďalej len „oznámenie“)                              
a v súťažných podkladoch. 

 
Zasadnutie komisie a hodnotenie sa konalo dňa 14.10.2013 o 13:00 hod. a 21.10.2013 o 09:00 hod. na adrese - 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 945 66 Banská Bystrica, Slovenská republika. 
 
Zasadnutie komisie bolo neverejné. 
 

I. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku v poradí stanovenom komisiou pri otváraní ponúk 
 

Poradové 
číslo 

Názov a sídlo uchádzača  

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

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

 
II. Plnenie stanovených podmienok účasti uchádzačmi  

 

Uchádzač č. 1: LEGUSEM, s.r.o., Partizánska 401, 916 24 Horná Streda 

§ 26 Osobné postavenie 

Podmienka  Spôsob preukázania Preukázanie Poznámka 

§ 26  Čestné prehlásenie áno  

§ 27 Finančné a ekonomické postavenie 

§ 27 ods. 1 písm. a) Vyjadrenie banky alebo pobočky 

zahraničnej banky, v ktorej má 

uchádzač vedený účet (účty), o 

svojej schopnosti plniť si finančné 

záväzky za obdobie rokov  2010, 

2011 a 2012, že nebol v 

nepovolenom debete, v prípade 

splácania úveru dodržiava 

splátkový kalendár, jeho bežný 

účet nebol a ani nie je predmetom 

exekúcie. 2. Čestné vyhlásenie, že 

v období rokov 2010, 2011 a 2012 

nemal zriadené účty v iných 

peňažných ústavoch, ako predložil 

podľa bodu 1, podpísané 

uchádzačom alebo štatutárnym 

orgánom uchádzača alebo osobou 

oprávnenou konať za uchádzača. 

áno 
 

 

§ 28 Technická alebo odborná spôsobilosť 
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§ 28 ods. 1 písm. a)  Zoznam dodávok v r. 2010, 2011 

a 2012 podľa jednotlivých častí 

 
 

áno 
 

 

§ 28 ods. 1 písm. g)  Osvedčenie o odbornej 

spôsobilosti podľa § 18 a § 18a 

Zákona č. 193/2005 Z. z. 

o rastlinolekárskej starostlivosti 

v znení neskorších predpisov 

a Vyhlášky MP SR č. 88/2009 Z. 

z. o odbornom vzdelaní v oblasti 

uvádzania prípravkov na ochranu 

rastlín alebo iných prípravkov na 

trh a ich aplikácii.  

áno  

§ 28 ods. 1 písm. j) Uchádzač predloží zoznam min. 3 

vozidiel vybavené ADR na 

prepravu prípravkov 

a chemických látok a kópie 

osvedčení daných vozidiel 

vybavených ADR. V zozname 

uvedie, či toto strojné a technické 

vybavenie vlastní, má v prenájme, 

alebo využije technické kapacity 

inej osoby. V prípade využitia 

technických kapacít inej osoby je 

uchádzač povinný predložiť aj 

doklady v zmysle aktuálneho 

znenia ods. 2. § 28 zákona 

25/2006 Z. z. 

 

áno  

§ 28 ods. 1 písm. l) Vyhlásenia zhody a doplňujúce 

podklady k nim, certifikáty 

vydané autorizovanými osobami 

alebo notifikovanými osobami 

Európskymi spoločenstvami, 

ktoré majú oprávnenie  na 

posudzovanie zhody výrobkov 

alebo na preukazovanie zhody 

výrobkov s technickými 

špecifikáciami pre požadované 

tovary. Ku všetkým dodaným 

prípravkom požadujeme predložiť 

karty bezpečnostných údajov, 

ktoré musia spĺňať aktuálne 

požiadavky európskej legislatívy 

(REACH). Karty bezpečnostných 

údajov v slovenskom jazyku na 

CD nosiči predloží víťazný 

uchádzač ako prílohu zmluvy. 

áno 
15.10.2013 bol 
uchádzač požiadaný 
o doplnenie dokladov 
elektronickou formou. 
17.10.2013 bolo 
doručené doplnenie. 

 

Vyhlásenie 
uchádzača 
o pravdivosti 
a úplnosti dokladov 
v ponuke a že 
súhlasí 
s podmienkami 
súťaže 

 áno  
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Podpísaná rámcová 
dohoda 

 áno  

Zábezpeka Zloženie finančných prostriedkov 

na účet verejného obstarávateľa  

áno  

 

Uchádzač č. 2: AGROFERT HOLDING, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava 

§ 26 Osobné postavenie 

Podmienka  Spôsob preukázania Preukázanie Poznámka 

§ 26  Podľa § 128 ods. 3 áno  

§ 27 Finančné a ekonomické postavenie 

§ 27 ods. 1 písm. a) Vyjadrenie banky alebo pobočky 

zahraničnej banky, v ktorej má 

uchádzač vedený účet (účty), o 

svojej schopnosti plniť si finančné 

záväzky za obdobie rokov  2010, 

2011 a 2012, že nebol v 

nepovolenom debete, v prípade 

splácania úveru dodržiava 

splátkový kalendár, jeho bežný 

účet nebol a ani nie je predmetom 

exekúcie. 2. Čestné vyhlásenie, že 

v období rokov 2010, 2011 a 2012 

nemal zriadené účty v iných 

peňažných ústavoch, ako predložil 

podľa bodu 1, podpísané 

uchádzačom alebo štatutárnym 

orgánom uchádzača alebo osobou 

oprávnenou konať za uchádzača. 

áno 
 

 

§ 28 Technická alebo odborná spôsobilosť 

§ 28 ods. 1 písm. a)  Zoznam dodávok v r. 2010, 2011 

a 2012 podľa jednotlivých častí 
 
 

áno 
 

 

§ 28 ods. 1 písm. g)  Osvedčenie o odbornej 

spôsobilosti podľa § 18 a § 18a 

Zákona č. 193/2005 Z. z. 

o rastlinolekárskej starostlivosti 

v znení neskorších predpisov 

a Vyhlášky MP SR č. 88/2009 Z. 

z. o odbornom vzdelaní v oblasti 

uvádzania prípravkov na ochranu 

rastlín alebo iných prípravkov na 

trh a ich aplikácii.  

áno  

§ 28 ods. 1 písm. j) Uchádzač predloží zoznam min. 3 

vozidiel vybavené ADR na 

prepravu prípravkov 

a chemických látok a kópie 

osvedčení daných vozidiel 

vybavených ADR. V zozname 

uvedie, či toto strojné a technické 

vybavenie vlastní, má v prenájme, 

alebo využije technické kapacity 

inej osoby. V prípade využitia 

technických kapacít inej osoby je 

áno  
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uchádzač povinný predložiť aj 

doklady v zmysle aktuálneho 

znenia ods. 2. § 28 zákona 

25/2006 Z. z. 

 

§ 28 ods. 1 písm. l) Vyhlásenia zhody a doplňujúce 

podklady k nim, certifikáty 

vydané autorizovanými osobami 

alebo notifikovanými osobami 

Európskymi spoločenstvami, 

ktoré majú oprávnenie  na 

posudzovanie zhody výrobkov 

alebo na preukazovanie zhody 

výrobkov s technickými 

špecifikáciami pre požadované 

tovary. Ku všetkým dodaným 

prípravkom požadujeme predložiť 

karty bezpečnostných údajov, 

ktoré musia spĺňať aktuálne 

požiadavky európskej legislatívy 

(REACH). Karty bezpečnostných 

údajov v slovenskom jazyku na 

CD nosiči predloží víťazný 

uchádzač ako prílohu zmluvy. 

áno  

Vyhlásenie 
uchádzača 
o pravdivosti 
a úplnosti dokladov 
v ponuke a že 
súhlasí 
s podmienkami 
súťaže 

 áno  

Podpísaná rámcová 
dohoda 

 áno  

Zábezpeka Banková záruka. áno  

 
III. Zoznam uchádzačov, ktorí splnili stanovené podmienky účasti 

 

Poradové 
číslo 

Názov a sídlo uchádzača  

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

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

 
IV. Zoznam uchádzačov, ktorí nesplnili stanovené podmienky účasti 

 
 Uchádzači, ktorí predložili ponuku splnili všetky podmienky účasti. 

 
V. Záver  

 
Komisia konštatuje, že uchádzači, ktorí predložili do verejnej súťaže ponuky, splnili všetky podmienky účasti 
stanovené zákonom a verejným obstarávateľom. Túto skutočnosť komisia bezodkladne oznámi verejnému 
obstarávateľovi. 
 
Komisia:  
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Ing. František Suchanovský  - predseda    
Ing. Jana Vajová   - člen  
Ing. Ivan Špilda    - člen  
Ing. Miroslav Ondruš, PhD.  - člen  
 
Každý prítomný člen komisie podpísal čestné prehlásenie v zmysle § 40 ods. 6 zákona. 
 
Podpisy členov komisie:  
 
Ing. František Suchanovský   .........................................   
 
Ing. Jana Vajová   ......................................... 

 
Ing. Ivan Špilda   ......................................... 

 
Ing. Miroslav Ondruš, PhD.   ......................................... 

 

 

 
V Banskej Bystrici, dňa 18.10.2013 
 
 
 
        Schvaľuje:     Ing. Ctibor Határ 
                  generálny riaditeľ                                         


