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ZÁPISNICA 

 

z  vyhodnotenia cenových ponúk v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

zo dňa: 15. 03. 2012 o 13.00 hod. 

1) PREDMET  ZÁKAZKY, na ktorý bola stanovená výzva na predloženie cenovej 

ponuky: 

 PLASTOVÉ OKNÁ  A PLASTOVÉ DVERE  - B-BUDOVA ŠKOLY, 

 PLASTOVÉ VONKAJŠIE DVERE  SO SIEŤKOU PROTI HMYZU DO 

ŠKOLSKEJ KUCHYNE ŠZŠI. 

Výzva na predloženie cenovej ponuky vybraným dodávateľom so základnými údajmi pre 

poskytnutie cenovej ponuky tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

2) Dátum a spôsob vyhlásenia – odovzdania výzvy na predloženie cenovej ponuky 

vybraným dodávateľom: 

Dňa 13. 02. 2012 boli odovzdané do rúk vybraným potenciálnym dodávateľom písomné 

výzvy na predloženie cenovej ponuky na horeuvedený predmet zákazky s dôrazom, aby 

presne dodržali stanovený termín na predkladanie cenových ponúk.  

   

3) Termín na predloženie cenových ponúk: 

Lehota na predloženie cenových ponúk bola stanovená na deň 15. 03. 2012 do 11.00 hod. 

osobne do riaditeľne školy.  

 

4) Zápis z otvárania cenových ponúk, dátum a miesto otvárania ponúk: 

Otváranie ponúk a zhodnotenie najvýhodnejšej cenovej ponuky sa uskutočnilo dňa 15. 03. 

2012 od 13.00 hod. v riaditeľni ŠZŠI Fiľakovo. Obálky boli otvorené a následne 

odovzdané predsedkyni výberovej komisie p. Bc. Viere Murárovej. Členovia výberovej 

komisie mali možnosť sa vyjadriť a zhodnotiť jednotlivé ponuky. 

 

5) Zoznam uchádzačov: 

Do verejného obstarávania sa v stanovenom termíne prihlásili a cenové ponuky predložili  

3-ja oslovení potenciálni uchádzači – dodávatelia.  

 

Por. čís. Názov 

uchádzača 

 

Sídlo uchádzača 

Ponúkaná cena 

predmetu 

zákazky s DPH 

Dátum 

predloženia 

cenovej ponuky 

 

1. 

 

LUKRA-

PLAST,s.r.o.  

IČO: 36635545 

Železničná 7, 

984 01 Lučenec 

 

=9.588,42 € 

14.03.2012 

o 11.30 hod. 

 

2. 

 

 

MONTAG, 

s.r.o.  

IČO: 36771376 

Škultétyho 350, 

979 01 

Rimavská 

Sobota 

 

=9.465,-- € 

15.03.2012 

o 10.00 hod. 

 

3. 

 

PRP-plasty, 

s.r.o. 

IČO: 36623857 

 

Železničná 

1068, 990 01 

Veľký Krtíš 

 

=8.779,05 € 

14. 03. 2012 

o 12.00 hod. 
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6) Zoznam členov výberovej komisie na vyhodnotenie cenových ponúk: 

 Predseda komisie:  Bc. Viera Murárová 

 

 Členovia komisie:  p. Šárka Golianová 

          p. Katarína Kováčová 

 

7) Spôsob hodnotenia ponúk a poradie úspešnosti uchádzačov po vyhodnotení cenových 

ponúk, určenie poradia uchádzačov: 

Komisia skontrolovala formálnu, vecnú a následne číselnú správnosť predložených 

cenových ponúk jednotlivých uchádzačov. Všetci uchádzači sú platitelia DPH. Všetci 

vyčíslili celkovú sumu cenovej ponuky bez DPH, DPH, a následne s celkovou sumu 

vrátane DPH. 

 

 Hodnotenie cenových ponúk a poradie uchádzačov v rámci uvedeného predmetu zákazky: 

Poradie  

uchádzačov 

Názov 

uchádzača 

 

Sídlo uchádzača 

Ponúkaná cena 

predmetu 

zákazky s DPH 

Dátum 

predloženia 

cenovej ponuky 

 

1. 

 

PRP-plasty, s.r.o. 

IČO: 36623857 

 

Železničná 1068, 

990 01 Veľký 

Krtíš 

 

=8.779,05 € 

14. 03. 2012 

o 12.00 hod. 

 

2. 

 

 

MONTAG, s.r.o.  

IČO: 36771376 

Škultétyho 350, 

979 01 Rimavská 

Sobota 

 

=9.465,-- € 

15.03.2012 

o 10.00 hod. 

 

3. 

 

 

LUKRA-

PLAST,s.r.o.  

IČO: 36635545 

Železničná 7, 

984 01 Lučenec 

 

=9.588,42 € 

14.03.2012 

o 11.30 hod. 

 

 Z uvedenej tabuľky je zrejmé, že na 1. mieste sa umiestnila spoločnosť PRP-plasty, s.r.o, 

Železničná 1068, 990 01 Veľký Krtíš, ktorá ponúkla najnižšiu cenovú ponuku. 

 

8) Návrh na uzavretie zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom: 

Komisia na základe vyhodnotenia ponúk a výsledkov v uvedenom verejnom obstarávaní 

navrhla riaditeľovi školy uzavrieť s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo.  Úspešným 

uchádzačom v rámci uvedeného predmetu zákazky sa stala  spoločnosť PRP- plasty, s.r.o, 

Železničná 1068, 990 01 Veľký Krtíš. 

 

9) Spôsob oznámenia výsledkov verejného obstarávania uchádzačom: 

Výsledok verejného obstarávania na horeuvedený predmet zákazky bol uchádzačom 

oznámený písomne do 10 dní. Zároveň úspešný uchádzač bol pozvaný na osobné 

stretnutie za účelom podpísania zmluvy o dielo a dohodnutia presného termínu začatia 

prác. 

Vo Fiľakove, dňa:  15. 03. 2012 

 

Predseda komisie:  Bc. Viera Murárová  - podpis: ........................... 

Členovia komisie:  Šárka Golianová       - podpis: ............................ 

                               Katarína Kováčová   - podpis: ............................  

 

                              Schválil:  Mgr. Dušan   S e k e r e š 

                                     riaditeľ školy 


