
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 
zo dňa 06. 12. 2019


podľa § 66 ods. 8 písm. i) zákona č. 343/2015 Z. z. O verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon”) 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie: Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 

Sídlo: Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 

Štatutárny zastupca: Mgr. Adriana Bodová 

IČO: 35520078 

DIČ: 2021330608 

tel. kontakt: 057/7763159 

e-mail: alexovic@zshu.edu.sk 

webové sídlo: http://zshu.sk 

Názov zákazky: 

“Výmena oplotenia v areáli školského ihriska základnej školy" 

Druh postupu: 

Prieskum trhu s priamym oslovením potenciálnych dodávateľov a následným predložením 
ponúk a cien 

Zákazka z hľadiska limitu: zákazka s nízkou hodnotou 

Dátum a čas vyhodnotenia: 06. 12. 2019, 10:30 hod 

Miesto vyhodnotenia: ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné, kancelária zástupcu riaditeľa 
ZŠ 

Prítomní členovia komisie 

Mgr. Adrian Bodová	 	 	 predseda komisie 

Ing. Jana Čornaničová		 	 člen komisie 

Ing. Andrea Hnátová	 	 	 člen komisie 

Mgr. Miroslav Alexovič		 	 člen komisie bez práva vyhodnocovať 

Ing. Janka Sudzinová, PhD.	 	 člen komisie bez práva vyhodnocovať 

mailto:alexovic@zshu.edu.sk
http://zshu.sk


Základná škola, Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky: 

ZEBRA STUDIO s. r. o., Somolického 1874/62, 039 01  Turčianske Teplice 
VHP s. r. o., Partizánska 30, 066 01  Humenné  
Ladislav Džatko JUNIOR, Lieskovec 128, 067 45  Lieskovec  
DUTO MONT s. r. o., Tovarné 45, 094 01  Tovarné  
GAS-FéR s. r. o., Baškovce 118, 067 23  Baškovce 

Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov 
úspešnosti ponuky: 

Obchodné meno 
Adresa alebo sídlo 
uchádzača

Poradie 
uchádzačov

Návrh kritéria na 
vyhodnotenie ponúk 
predložených uchádzačom

Odvôvodnenie

ZEBRA STUDIO s. 
r. o., Somolického 
1874/62, 039 01  
Turčianske Teplice

1

Najnižšia cena za celý predmet 
zákazky v EUR vrátane DPH

Verejný obstarávateľ vo Výzve 
na predloženie ponúk stanovil 1 
kritérium na vyhodnotenie 
ponúk. Uvedení uchádzači 
predložili svoju ponuku v lehote 
na predkladanie ponúk a splnili 
podmienky verejného 
obstarávateľa.

VHP s. r. o., 
Partizánska 30, 066 
01  Humenné

2

Ladislav Džatko 
JUNIOR, Lieskovec 
128, 067 45  
Lieskovec

3

DUTO MONT s. r. 
o., Tovarné 45, 094 
01  Tovarné

4

GAS-FéR s. r. o., 
Baškovce 118, 067 
23  Baškovce

5



Základná škola, Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 

Zoznam vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: 

V predmetnom verejnom obstarávaní nebol vylúčený žiadny uchádzač. Uchádzač ZEBRA 
STUDIO s. r. o., Somolického 1874/62, 039 01  Turčianske Teplice bol mailom požiadaný o 
vysvetlenie mimoriadne nízkej ceny vo vzťahu k jednotlivým položkám predloženej cenovej 
ponuky (viď príloha č. 1).  

Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: 

Podľa §53 zákona č. 343/2015 Z. z. ods. 3, bola ponuka uchádzača ZEBRA STUDIO s. r. o. 
vylúčená, nakoľko uchádzač mimoriadne nízku ponuku nevysvetlil a zároveň je to ponuka, ktorá 
obsahuje cenu plnenia o 15% (20,05%) nižšiu ako priemer cien plnenia ostatných uchádzačov a 
o 10% (10,13%) nižšia ako je cena plnenia uchádzača s druhou najnižšou cenou. 

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

irelevantné 

Záver vyhodnotenia ponúk: 

Verejný obstarávateľ stanovil vo Výzve na predkladanie ponúk zo dňa 26. 11. 2019 (zverejnené 
na hlavnej stránke verejného obstarávateľa dňa 26. 11. 2019) 1 kritérium na vyhodnotenie 
ponúk - najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH a na základe pravidiel pre 
uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria uvedených v uvedenej výzve určil ako úspešného 
uchádzača: VHP s. r. o., Partizánska 30, 066 01  Humenné, ktorý vo svojej ponuke predložil 
najnižšiu cenu za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH. 

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

Mená a podpisy členov komisie: 

Mgr. Adriana Bodová	 	 	 	 	 …………………………………………… 

	 	 	 	 	 	 	 	 predseda komisie 

Ing. Jana Čornaničová		 	 	 	 …………………………………………… 

	 	 	 	 	 	 	 	 člen komisie 



Základná škola, Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 

Ing. Andrea Hnátová	 	 	 	 	 …………………………………………… 

	 	 	 	 	 	 	 	 člen komisie 

Mgr. Miroslav Alexovič		 	 	 	 …………………………………………… 

	 	 	 	 	 	 	 	 člen komisie 

Ing. Janka Sudzinová, PhD.	 	 	 	 …………………………………………… 

	 	 	 	 	 	 	 	 člen komisie 

Miesto a dátum vypracovania zápisnice: Humenné, dňa 12. 12. 2019 



Základná škola, Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 

Príloha č. 1 


