
Zápisnica o vyhodnotení ponúk 

predložených v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky 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“) 

                                

Zákazka podľa § 117 zákona:  Škola inovujúca praktické vyučovanie - atraktívna pre žiaka, potrebná pre trh 

práce – senzorika 

 

Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 

 

15.07.2020 do  12:00 hod. 

  

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Súkromná stredná odborná škola technická 

Sídlo: Dr. Janského 10, 965 01 Žiar nad Hronom  

IČO: 45022631 

Kontaktná osoba: Ing. Eva Šusterová 

Telefón: +421 45 673 3394 

e-mail: ssost.vo@gmail.com 
 

Verejný obstarávateľ pre účely zadania zákazky podľa § 117 zákona, za účelom získania najvýhodnejšieho 

dodávateľa (ďalej len „uchádzač“) oslovil s výzvou uchádzačov, ktorí súčasne obdržali podklady s podrobnými 

požiadavkami na dodanie predmetu zákazky e-mailom. Výzva bola zároveň zaslaná aj v zmysle § 6 zákona o 

verejnom obstarávaní s podmienkou, že pokiaľ predpokladaná hodnota zákazky bude nižšia ako 30 000 EUR bez 

DPH budú tieto ponuky zároveň slúžiť aj pre účely určenia  úspešného uchádzača. 

Zoznam oslovených záujemcov : 

Názov osloveného 

dodávateľa 

Dátum 

oslovenia 

Spôsob 

oslovenia 

Oprávnenie 

dodávať 

predmet 

zákazky 

(áno/nie) 

Spôsob overenia oprávnenosti 

dodávať predmet zákazky Prijatá 

ponuka: 

áno/nie 

FESTO spoločnosť s 

ručením obmedzeným, 

Gavlovičova 1, 831 03 

Bratislava 

01.07.2020 e-mail áno www.orsr.sk áno 

Didactic Promotion 

s.r.o.,  Dr. Janského 

406, 252 28 Černošice, 

Praha – západ, Česko 

01.07.2020 e-mail áno https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik áno 

Festo, s.r.o., Modřanská 

543/76, 147 00 Praha 4, 

Česko 

01.07.2020 e-mail áno https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik nie 

 

 

Na základe výzvy na predloženie ponuky predložili v lehote určenej verejným obstarávateľom ponuku 

nasledovní uchádzači: 

Por. č. Obchodné meno, adresa Dátum predloženia ponuky 

1. 
FESTO spoločnosť s ručením obmedzeným, 

Gavlovičova 1, 831 03 Bratislava 
06.07.20020 

2. Didactic Promotion s.r.o.,  Dr. Janského 406, 252 

28 Černošice, Praha – západ, Česko 
13.07.2020 

 

 

Po kontrole Registra osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné 

obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-zoznam-registrov/zoznam-podnikatelov-a-suvisiace-

https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-zoznam-registrov/zoznam-podnikatelov-a-suvisiace-registre/register-osob-so-zakazom-490.html


registre/register-osob-so-zakazom-490.html) konštatujem, že žiadny z uchádzačov nie je v predmetnom 

registri vedený, t.j. ponuky všetkých troch uchádzačov sú zaradené do vyhodnotenia podmienok účasti. 

 

Splnenie podmienok účasti : 

 

Uchádzač č. 1 splnil podmienky účasti v zmysle bodu 13. Výzvy na predloženie ponuky tým, že predložil :  

- Výpis z OR SR a tým splnil podmienku účasti v zmysle bodu 13.1 Výzvy na predloženie ponuky 

Uchádzač splnil podmienky účasti a bol zaradený do vyhodnotenia ponúk. 

 

Uchádzač č. 2 splnil podmienky účasti v zmysle bodu 13. Výzvy na predloženie ponuky tým, že predložil : 

- Výpis z Obchodního rejsříku ČR a tým splnil podmienku účasti v zmysle bodu 13.1 Výzvy na predloženie 

ponuky 

Uchádzač splnil podmienky účasti a bol zaradený do vyhodnotenia ponúk. 

 

Uchádzači, ktorí boli zaradení do vyhodnotenia ponúk predložili svoje ponuky v súlade s bodom 4. Výzvy na 

predloženie ponuky a tým splnili požiadavky na predmet zákazky. Zároveň predložili všetky požadované 

dokumenty podľa bodu 15. Výzvy na predloženie ponuky. 

 

Kritériom na hodnotenie ponúk je : 

Najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH. 

1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie celého predmetu zákazky v EUR 

vrátane DPH.  

2. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov 

uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie predmetu zákazky.  

3. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu 

zákazky podľa bodu 2 tejto časti súťažných podkladov, vyjadrených v EUR vrátane DPH, uvedených v 

jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za dodanie predmetu 

obstarávania najnižšiu cenu. 

 

 

Poradie uchádzačov po vyhodnotení ponúk : 

P. č. 
Obchodné meno / 

názov 
Sídlo / miesto podnikania 

Návrh na plnenie kritéria  

Cena celkom v EUR vrátane DPH 

1. FESTO spoločnosť s ručením obmedzeným, Gavlovičova 

1, 831 03 Bratislava 
4 902,00 

2. Didactic Promotion s.r.o.,  Dr. Janského 406, 252 28 

Černošice, Praha – západ, Česká republika 
5 284,80 

 

V súlade so stanoveným kritériom na vyhodnotenie ponúk sa úspešným uchádzačom stala spoločnosť : 

 

FESTO spoločnosť s ručením obmedzeným, Gavlovičova 1, 831 03 Bratislava. 

 

V Žiari nad Hronom,  dňa 07.09.2020 

 

Vyhodnotenie cenových ponúk vykonal:                Alexander Rumanovský, zodpovedný za proces VO       

https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-zoznam-registrov/zoznam-podnikatelov-a-suvisiace-registre/register-osob-so-zakazom-490.html

