
Obec Tovarné, Tovarné 4, 094 01 Tovarné 
 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 

 
1) Termín zaslania Výzvy na predloženie ponuky potenciálnym dodávateľom:  
14.07.2020  

2) Zoznam potenciálnych dodávateľov, ktorým bola zaslaná Výzva  
na predloženie ponuky: 

Por. č. Obchodné meno, sídlo 

1. FUN TIME s.r.o., Nobelova 18/A, 831 02 Bratislava  

2. OCTAGO CORPORATION, j.s.a., Hlboká 3023/31, 921 01 Piešťany 

3. Zahrajme sa s.r.o., Kvetná 403/5, 091 01 Stropkov  

 
Výzva na predloženie ponuky (vrátane všetkých jej príloh) bola zároveň zverejnená na webovom sídle 

verejného obstarávateľa: http://www.tovarne.sk/-Verejne-obstaravanie 

3) Lehota na predkladanie ponúk:   
24.07.2020  10:00 hod. 

4) Zoznam uchádzačov a údaje zistené pri otváraní ponúk: 
Por. č. Obchodné meno, sídlo Návrh na plnenie kritéria 

bez DPH/s DPH 

1. 
FUN TIME s.r.o. 
Nobelova 18/A, 831 02 Bratislava 7 317,95 Eur / 8 781,54 Eur 

2. 
Zahrajme sa s.r.o. 
Kvetná 403/5, 091 01 Stropkov 7 499,83 Eur / 8 999,80 Eur 

3. 
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. 
Hlboká 3023/31, 921 01 Piešťany 7 157,12 Eur / 8 588,55 Eur 

 
5) Vyhodnocovanie ponúk: 
Dňa 24.07.2020 po uplynutí lehoty na predkladanie a otváranie ponúk pristúpil verejný obstarávateľ 

k vyhodnoteniu ponúk predložených v lehote na predkladanie ponúk. Na vyhodnotenie ponúk nebola 

zriadená komisia. Ponuky boli vyhodnocované v súlade s požiadavkami uvedenými vo Výzve na 

predloženie ponuky z 14.07.2020, bod 16. Kritérium na vyhodnotenie ponúk. Vyhodnotenie ponúk 

z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na 

predmet zákazky verejný obstarávateľ uskutočnil po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na 

vyhodnotenie ponúk (najnižšia cena s DPH) a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom 

mieste v poradí – OCTAGO CORPORATION, j.s.a. 

Verejný obstarávateľ preveril splnenie podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32, ods. 1, písm. 

e) v obchodnom registri SR na http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=386863&SID=7&P=0, splnenie 

podmienky účasti podľa § 32, ods. 1, písm. f) v registri osôb so zákazom účasti verejne dostupnom na 

https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-490.html a skonštatoval, že uchádzač OCTAGO 

CORPORATION, j.s.a. splnil podmienky účasti v použitom postupe verejného obstarávania. 

Verejný obstarávateľ ďalej preveril splnenie požiadaviek na predmet zákazky a skonštatoval, že 
uchádzač v ponuke predložil všetky požadované doklady (Návrh na plnenie kritéria, ocenené zadanie, 
čestné vyhlásenie uchádzača), ocenil všetky položky zadania a  množstvá jednotlivých položiek zadania 

http://www.tovarne.sk/-Verejne-obstaravanie
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=386863&SID=7&P=0
https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-490.html
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tak, ako bolo požadované a zadefinované verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie ponuky. 
Verejný obstarávateľ overil aj správnosť výpočtov v predloženom zadaní a identifikoval súčtové chyby 
v ocenenom zadaní (rozdiel -0,02 Eur), v krycom liste rozpočtu a v návrhu na plnenie kritéria (rozdiel 
+0,01 Eur), preto požiadal uchádzača v zmysle ustanovení § 53 ods. 1 ZVO o vysvetlenie ponuky. 
Žiadosti o vysvetlenie ponuky a odpovede uchádzača vrátane príloh v súvislosti s odstránením 
zrejmých chýb v počítaní sú súčasťou dokumentácie verejného obstarávania. Uchádzač v stanovenej 
lehote odpovedal na žiadosti o vysvetlenie ponuky a predložil relevantné dokumenty, z ktorých 
vyplynul rozhodný návrh na plnenie kritéria 8 588,54 Eur s DPH, toho dôvodu verejný obstarávateľ 
skonštatoval, že uchádzač OCTAGO CORPORATION, j.s.a. splnil požiadavky na predmet zákazky 
požadované verejným obstarávateľom.  
 

V predmetnom postupe verejného obstarávania nebol identifikovaný konflikt záujmov.  

 

6) Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: N/A 

Žiadna z predložených ponúk nebola vylúčená. 
 

7) Identifikácia úspešného uchádzača: 
Obchodné meno, sídlo Návrh na plnenie kritérií 

bez DPH/s DPH 

OCTAGO CORPORATION, j.s.a. 
Hlboká 3023/31, 921 01 Piešťany 

7 157,12 Eur / 8 588,54 Eur 

 

Odôvodnenie: Uchádzač splnil podmienky účasti, požiadavky verejného obstarávateľa na predmet 

zákazky a predložil ponuku s najnižšou cenou s DPH podľa určeného kritéria, preto sa stal úspešným 

uchádzačom. Ponuku uchádzača OCTAGO CORPORATION, j.s.a. verejný obstarávateľ prijme 

a ostatným uchádzačom oznámi, že v použitom postupe verejného obstarávania neuspeli.  

 
Zapísal: Zuzana Konkoľová, MBA, poverená osoba k realizácii VO 
 
Schválil: PaedDr. Kvetoslava Mižáková, starostka 
 
Dátum: 29.07.2020 
 
Podpis: PaedDr. Kvetoslava Mižáková, v.r. 


