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POLIKLINIKA SABINOV, n. o. 

ul. SNP č. 1, 083 01  Sabinov 
 

 

Zápisnica 

z otvárania a vyhodnocovania ponúk 
 

predložených v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v 

rámci zadávania zákazky  - prieskum trhu, ktorej predmetom je: 

„Dodávka zemného plynu  pre Polikliniku Sabinov n.o.“  

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa konalo dňa 06.11.2015 o 14.00 hod. v priestoroch 

Polikliniky Sabinov, n .o., ul. SNP č. 1, 083 01 Sabinov, sekretariát riaditeľa. 

Komisia: 

Rastislav Birčák predseda komisie 

Alena Marchevková člen komisie 

Janka Zvoľanská člen komisie 

 

V rámci prieskumu trhu boli dňa 21.10.2015 zaslané výzvy na predloženie ponuky 

nasledovným uchádzačom: 

 SPP,a.s., Ing.Gustáv Domanik. Moldavská 12, 040 01 Košice   

 RWE Gas Slovensko, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 

 ČEZ Slovensko, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 

 

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk: 

 

 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Moldavská 12, 040 01 Košice 2 

 Magma Energia a.s., P.O.Box 23A,Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany SK 

 

Členovia komisie pristúpili k otváraniu obálok s cenovými ponukami. Následne prečítali 

a zaznamenali návrh na plnenie kritéria predložených ponúk. 

Návrh na plnenie kritéria: 

 

Por. Uchádzač 

Kritérium: Celková cena 

za celý predmet zákazky v 

€ bez DPH 

1. SPP, a.s. Moldavská 12, 040 01 Košice   
12 672 

2 
RWE Gas Slovensko,s.r.o.,Hviezdoslavovo 

nám.13,811 02 Bratislava nepredložil 

3. 
ČEZ Slovensko,s.r.o.,Mlynské Nivy 48,8201 09 

Bratislava   nepredložil 

 

       4 

Magma Energia,a.s.,P.O.BOX 23A,Nitrianska 

7555/18,921 01 Piešťany SK 

 

 

              13 439,78 
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Požiadavka verejného obstarávateľa uvedená vo výzve: 

 

 

Požaduje sa predloženie nasledovných dokladov a dokumentov: 

a. identifikačné údaje uchádzača 

b. požaduje sa predloženie ponuky, a to spôsobom predloženia cenovej ponuky v 

štruktúre a forme uvedenej tejto výzvy na celý predmet zákazky v minimálnom 

rozsahu stanovenou požadovanou špecifikáciou - opisom predmetu zákazky. 
 

Kontrola splnenia požiadaviek vo výzve: 

 

SPP, a.s. Moldavská 12, 040 01 Košice   

 

Magma Energia,a.s.,P.O.Box 23A,NitrianSka 7555/18,921 01 Piešťany SK 

 

 

 

 

 

Predložené doklady: 

 Cenové ponuky predložené v požadovanom rozsahu a požadovanej forme. 

Uchádzači predložili požadované doklady, splnili požadovanú formu predloženia ponuky 

a ich ponuka postupuje do hodnotenia.  

 

Kritérium na vyhodnotenie prieskumu trhu: 

Celková cena v € za celý predmet zákazky, ktorou sa rozumie celková cena za predmet 

zákazky v €, vrátane všetkých vedľajších výdavkov a ostatných odvodov v krajine 

verejného obstarávateľa vo výške platnej ku dňu predloženia ponuky.  

V ponuke uchádzača, ktorý je platcom DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu 

zákazky vrátane DPH, v eurách. V ponukách uchádzačov, ktorí sú neplatcami DPH bude 

vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky v eurách. 

 

Hodnotenie ponúk:  

Vyhodnotenie ponúk je vykonané verejným obstarávateľom menovanou komisiou 

Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky 

uvedené vo výzve na predloženie ponuky.  

Hodnotenie ponúk je vykonané tak, že bude zostavené vzostupné poradie všetkých 

ponúk, ktoré neboli z vyhodnocovania vylúčené, podľa kritéria cena. Pri uchádzačoch, 

ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena zákazky bez DPH, pri 

uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená celková cena zákazky vrátane DPH. 

Úspešný bude uchádzač, ktorý navrhne najnižšiu celkovú cenu za predmet zákazky v €. 

Ostané ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné. 
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Výsledná hodnotiaca tabuľka: 

 

 

Por. Uchádzač 

Kritérium: 

Celková cena za 

celý predmet 

zákazky v € bez 

DPH  

Poradie 

úspešnosti 

ponúk 

Uspel/Neuspel 

1. 

SPP, a.s. Moldavská 12, 

040 01 Košice   

 

 

 

12 672 1. uspel 

2. 

Magma 

Energia,a.s.,P.O.BOX 

23A,Nitrianska 

7555/18,921 01 Piešťany 

 

13 439,78 2. neuspel 

  
   

Výsledok vyhodnotenia: 

 

Komisia odporúča verejnému obstarávateľovi prijať ponuku uchádzača 

SPP, a.s. Moldavská 12, 040 01 Košice   

pretože splnil všetky požiadavky verejného obstarávateľa a jeho cenová ponuka  je 

najnižšia. 

Členovia komisie prehlasujú, že túto zápisnicu v slobodnej vôli podpisujú 

a s obsahom zápisnice v plnej miere súhlasia. 

 

 

Rastislav Birčák   ..................................................... 

 

 

Alena Marchevková .................................................. 

 

 

 Janka Zvoľanská .................................................. 


