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Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk 

podľa zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
 

 

1. Názov verejného obstarávateľa: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši  

Jégého Dolný Kubín           

2. Sídlo verejného obstarávateľa:  Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín 

3. Názov zákazky:   Ovocie a zelenina – 5/2020/MH 

4. Druh postupu:   Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 

5. Dátum a čas vyhodnotenia:  18.03.2020, 10:00       

6. Miesto vyhodnotenia:  DONsP Riaditeľstvo 

7. Prítomní členovia komisie:          Predseda komisie: JUDr. Martin Hanuliak  

Člen komisie: Ing. Smoleňová Dáša 

8. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky: 

1. Fatra TIP s.r.o., Košúty II. – Priemyselná zóna, 036 01 Martin – doručenie ponuky 11.03.2020, 

18:24, 

2. Raclavský, s.r.o., Na Sihoti 1167/8, 026 01 Dolný Kubín – doručenie ponuky 11.03.2020, 20:39 cez 

modul pre vysvetľovanie ezakazky 

9. Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov 

úspešnosti ponuky alebo ponúk:  

Obchodné meno/názov 

uchádzača, sídlo/miesto 

podnikania uchádzača 

Poradie 

uchádzačov 

Návrh kritéria na 

vyhodnotenie ponúk 

predložených uchádzačom 

Odôvodnenie 

Fatra TIP s.r.o., Košúty II. – 

Priemyselná zóna, 036 01 

Martin 

1. 34 137,65 EUR s DPH 

Najnižšia cena 

a splnil kritéria na 

vyhodnotenie ponúk 

 

10. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:  

Raclavský, s.r.o. – Komisia zriadená verejným obstarávateľom hodnotila ponuku od uchádzača Raclavský 

i keď ponuku predložila cez modul vysvetľovania ezakazky. Dôvodom vylúčenia je, že ponuka nespĺňa 

požiadavky na predmet zákazky. Uchádzač urobil zásadné chyby pri naceňovaní rozpočtu, keď 10 položiek 

v cenovej ponuke neboli nacenené. Komisia nepristúpila k vysvetleniu cenovej ponuky, nakoľko vysvetlením 

ponuky nemôže dôjsť k jej zmene podľa zákona o verejnom obstarávaní. Podľa § 34 ods. 1 písm. m) 

Technická alebo odborná spôsobilosť – Uchádzač mal predložiť certifikáty alebo rozhodnutia, a to:  

mailto:donsp@donsp.sk
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- Úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzky vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou 

SR.  

Toto rozhodnutie nepredložil. Ďalej nepostupoval podľa inštrukcií vo výzve na predkladanie ponúk – 

predložené dokumenty neboli podpísané.  

11. Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: žiadne 

12. Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou: žiadne 

13. Záver vyhodnotenia ponúk:  

Dňa 16.03.2020, o 09:07 hod. komisia otvorila ponuky. Komisia sa dohodla, že ponuky budú hodnotené 

18.03.2020 o 10:00. Komisia zistila, že v súťažných podkladoch (cenová ponuka) bola jedna položka 

dvakrát. Táto položka neovplyvnila verejné obstarávanie, keďže obidvaja uchádzači opakujúcu položku 

nenacenili.  

Na základe vyhodnotenia podmienok účasti a kritéria na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena zákazky s 

DPH v EUR sa úspešným uchádzačom zákazky s nízkou hodnotou stal uchádzač: 

Fatra TIP s.r.o., Košúty II. – Priemyselná zóna, 036 01 Martin  

14. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že táto zápisnica zodpovedá skutočnosti, čo potvrdzujú 

svojím podpisom.  

 

Mená a podpisy členov komisie: 

____________________________________ 

JUDr. Martin Hanuliak 

Predseda komisie 
„v.r.“ 

 

____________________________________ 

Ing. Dáša Smoleňová 

Člen komisie 

„v.r.“ 

 

  

  

Miesto a dátum vypracovania zápisnice: Dolný Kubín, 18.03.2020 

 

 

Prílohy:  

• Zápis z vyhodnotenia verejného obstarávania eZakazky.sk 

• Podklady od uchádzačov 
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