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Zápisnica z
 
Záznam z prieskumu trhu pre:  

 Zákazku s nízkou hodnotou
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 zákazku, na ktoré  sa uplatňujú ustanovenia zákona č.
zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 iné: .............................................................................................................
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa

   Obchodné meno / Názov 
Poštová adresa 
IČO 
IČ DPH 

Kontaktná osoba 

tel. č. 

e-mail 
 
2. Identifikácia projektu 

Názov projektu 

Názov zákazky 

Druh zákazky 

Stručný opis zákazky 

Operačný program 
Výzva - kód Výzvy 

 
3. Požadovaný termín a miesto dodania

Miestom poskytnutia predmetu zákazky sú prevádzkové priestory nachádzajúce sa na adrese: 
Kojšov. Termín dodania predmetu zákazky je 
projektu pred podpisom zmluvy  o poskytnutí príspevku /NFP)

 
4. Spôsob vykonania prieskumu: 
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Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 

 
 

nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

zákazku, na ktoré  sa uplatňujú ustanovenia zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

iné: ............................................................................................................. 

obstarávateľa 
ZDRUŽENIE ULIJANA Z KOJŠOVA 

Kojšov 348, 055 52 Kojšov 
35562234 
- 
Ing. Mária Pokryvková, osoba poverená realizáciou verejného
obstarávania 
+421 907 395 225 – Ing. Mária Pokryvková 

maria.pokryvkova@gmail.com 

NÁKUP VOZIDLA SPOLOČNEJ PREPRAVY OS
ULIJANA Z KOJŠOVA 
NÁKUP VOZIDLA SPOLOČNEJ PREPRAVY OS
ULIJANA Z KOJŠOVA 
Tovary 
Predmetom verejného obstarávania je obstaranie motorového vozidla 
minibusu. 
Hlavný kód CPV 34114400-3 Minibusy, 34114000
Integrovaný regionálny operačný program 

IROP-CLLD-P813-512-004 

miesto dodania 
Miestom poskytnutia predmetu zákazky sú prevádzkové priestory nachádzajúce sa na adrese: 

Termín dodania predmetu zákazky je do 6 mesiacov od účinnosti zmluvy (o.z. nesmie začať realizáciu 
o poskytnutí príspevku /NFP) 

Spôsob vykonania prieskumu: e-mailovým oslovením dodávateľov a zverejnením výzvy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

Ing. Mária Pokryvková, osoba poverená realizáciou verejného 

NÁKUP VOZIDLA SPOLOČNEJ PREPRAVY OSÔB - ZDRUŽENIE 

NÁKUP VOZIDLA SPOLOČNEJ PREPRAVY OSÔB - ZDRUŽENIE 

Predmetom verejného obstarávania je obstaranie motorového vozidla –

3 Minibusy, 34114000-9 Špeciálne vozidlá 

Miestom poskytnutia predmetu zákazky sú prevádzkové priestory nachádzajúce sa na adrese: Kojšov 348, 055 52 
(o.z. nesmie začať realizáciu 

zverejnením výzvy 
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5. Dátum zverejnenia výzvy na súťaž na internetovej stránke: 
 

6. Lehota na predloženie ponuky: 
 
7.  Zoznam oslovených potenciálnych 

P. 
č. 

Dodávateľ (obchodné meno, adresa 
sídla, resp. miesta podnikania, IČO)

1. 

MOTOR-CAR Košice s.r.o. 
Dopravná 5, 040 01 Košice, 
IČO: 36 198 595 

2. 

MB Trenčín, s.r.o. 
Brnianska 30, 911 05 Trenčín 
Zámostie,  
IČO: 34 097 236 

3. 

Motorr Martin, s.r.o. 
Francúzskych partizánov 5831,
036 08 Martin, 
IČO: 44 378 874 

 
 
8. Zoznam uchádzačov/subjektov

P. 
č. 

Dodávateľ (obchodné meno, adresa 
sídla, resp. miesta podnikania, 

1. 

MOTOR-CAR Košice s.r.o.
Dopravná 5, 040 01 Košice, 
IČO: 36 198 595 

2. 

Motorr Martin, s.r.o. 
Francúzskych partizánov 5831, 
036 08 Martin, IČO: 44 378 874

3. 

MB Trenčín, s.r.o. 
Brnianska 30, 911 05 Trenčín 
Zámostie, IČO: 34 097 236 

 
 
9. Zoznam záujemcov / uchádzačov, ktorí boli vyzvaní na vysvetlenie / doplnenie podľa § 40 ods. 4 ZVO:

P. č.: Obchodné meno/názov uchádzača
Sídlo/miesto podnikania uchádzač

 Vyzvaní uchádzači: žiaden 
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Dátum zverejnenia výzvy na súťaž na internetovej stránke: 08.12.2020 

Lehota na predloženie ponuky: do 16.12.2020 do 12:00 

Zoznam oslovených potenciálnych uchádzačov/subjektov: 

obchodné meno, adresa 
a, resp. miesta podnikania, IČO) 

Kontaktná osoba 
Tel. číslo / email 

Spôsob 
a dátum 

oslovenia 

Oprávnenosť záujemcu 
dodať požadované 

plnenie

 
 

Viliam Košara 
(v.kosara@motor-car.sk) 

08.12.2020, 
emailom 

áno

Brnianska 30, 911 05 Trenčín – Radoslav Kodrík 
(r.kodrik@mercedestn.sk) 

08.12.2020, 
emailom 

áno

Francúzskych partizánov 5831, Richard Haviar 
(r.haviar@motorr.sk) 

08.12.2020, 
emailom 

áno

/subjektov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk

(obchodné meno, adresa 
sídla, resp. miesta podnikania, IČO) 

Dátum a spôsob 
predloženia ponuky 

Cena spolu bez 
DPH (EUR) 

DPH 20% (EUR)

CAR Košice s.r.o. 
Dopravná 5, 040 01 Košice,  

Doručená emailom 
dňa 14.12.2020 

o 15:58 
36 369,20 7 273,84

Francúzskych partizánov 5831, 
378 874 

Doručená emailom 
dňa 16.12.2020 

o 11:39 
43 313,04 8 662,61

Brnianska 30, 911 05 Trenčín – 
 

Doručená emailom 
dňa 16.12.2020 

o 11:57 
41 905,07 8 381,01

Zoznam záujemcov / uchádzačov, ktorí boli vyzvaní na vysvetlenie / doplnenie podľa § 40 ods. 4 ZVO:
Obchodné meno/názov uchádzača 
Sídlo/miesto podnikania uchádzač 

žiaden   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Oprávnenosť záujemcu 
dodať požadované 

plnenie 

Overenie, že 
záujemca 

nemá zákaz 
účasti vo VO 

áno áno 

áno áno 

áno áno 

, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk: 

DPH 20% (EUR) 
Celková cena 
spolu s DPH 

(EUR) 

273,84 43 643,04 

662,61 51 975,65 

381,01 50 286,08 

Zoznam záujemcov / uchádzačov, ktorí boli vyzvaní na vysvetlenie / doplnenie podľa § 40 ods. 4 ZVO: 
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10. Splnenie podmienok účasti: 

Por.č. 
Dodávateľ 
(obchodné meno, adresa jeho 
sídla) 

1. 

MOTOR-CAR Košice s.r.o.
Dopravná 5, 040 01 Košice, 
IČO: 36 198 595 

2. 

Motorr Martin, s.r.o. 
Francúzskych partizánov 5831, 
036 08 Martin, IČO: 44 378 
874 

3. 

MB Trenčín, s.r.o. 
Brnianska 30, 911 05 Trenčín 
– Zámostie, IČO: 34 097 236

 
Prehlasujem, že som overila, či sú oslovení záujemcovia oprávnení dodávať tovary v rozsahu predmetu zákazky a že 
nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
Spôsob overenia: webové sídlo www.orsr.sk, v prípade zákazku účasti webové sídlo 

 
11. Vyhodnotenie prieskumu: 

 

Kritérium na vyhodnocovanie ponúk:

   Kritérium 

 
Ponuky: 
Počet predložených ponúk 
Počet vyhodnocovaných ponúk 
Počet vylúčených ponúk 
 
Identifikácia úspešného uchádzača:
Obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača
MOTOR-CAR Košice s.r.o. 
Dopravná 5, 040 01 Košice, IČO: 36 198 595

 
Identifikácia neúspešných uchádzačov:
Obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača
MB Trenčín, s.r.o. 
Brnianska 30, 911 05 Trenčín – Zámostie, 
Motorr Martin, s.r.o. 
Francúzskych partizánov 5831, 036 08 Martin,
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(obchodné meno, adresa jeho 

Opráv. 
dodávať tovar 

(§ 32 ods. 1 
písm. e)  

Čestné 
vyhlásenie, (§ 

32 ods. 1 
písm. f) 

Čestné 
vyhlásenie, 
(existencia 
konfliktu 
záujmov) 

Návrh na 
plnenie 
kritérií 

CAR Košice s.r.o. 
Dopravná 5, 040 01 Košice,  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Francúzskych partizánov 5831, 
378 ✓ ✓ ✓ ✓ 

Brnianska 30, 911 05 Trenčín 
097 236 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Prehlasujem, že som overila, či sú oslovení záujemcovia oprávnení dodávať tovary v rozsahu predmetu zákazky a že 
nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
Spôsob overenia: webové sídlo www.orsr.sk, v prípade zákazku účasti webové sídlo 

Kritérium na vyhodnocovanie ponúk: 
Pre výber dodávateľa bola vyhodnocovaná celkov
uvedená v ponukách uchádzačov.  
Ako úspešný uchádzač bol vyhodnotený uchádzač, ktorý ponúkol 
celý predmet zákazky s DPH. 

3 

3 

0 

Identifikácia úspešného uchádzača: 
sídlo/miesto podnikania uchádzača Cena v EUR bez DPH 

198 595 36 369,20 

Identifikácia neúspešných uchádzačov: 
sídlo/miesto podnikania uchádzača Cena v EUR bez DPH 

Zámostie,  IČO: 34 097 236 41 905,07 

Francúzskych partizánov 5831, 036 08 Martin, IČO: 44 378 874 
43 313,04 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Návrh na 
plnenie 
kritérií  

Návrh 
kúpnej 
zmluvy 

Celkové 
hodnotenie 

Splnil/nesplnil 

✓ splnil 

✓ splnil 

✓ splnil 

Prehlasujem, že som overila, či sú oslovení záujemcovia oprávnení dodávať tovary v rozsahu predmetu zákazky a že 

Spôsob overenia: webové sídlo www.orsr.sk, v prípade zákazku účasti webové sídlo www.uvo.gov.sk. 

vá cena za predmet zákazky

Ako úspešný uchádzač bol vyhodnotený uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu za 

 

Cena v EUR s DPH 

43 643,04 

 

Cena v EUR s DPH 

50 286,08 

51 975,65 
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Zoznam vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s

P. č.: Obchodné meno/názov uchádzača
Sídlo/miesto podnikania uchádzač

 Vylúčený uchádzač: žiaden

 
 

12. Konečná zmluvná cena ponuky úspešného uchádzača: 
 

13. Spôsob vzniku záväzku: Kúpna zmluva
znení 
 

14. Meno a priezvisko, funkcia osoby, ktorá vykonala prieskum: 
verejné obstarávanie 
 

15. Mená a dátum vyhodnotenia predložených ponúk: 
 

Osoba poverená vykonaním 
prieskumu trhu 

Ing. 
pre VO

Osoba zodpovedná za 
vykonanie prieskumu trhu 

Mgr. Lukáš Mackovjak, predseda 
združenia

 
Vyhlásenie: 

Vyhlasujem, že pri vykonávaní tohto prieskumu trhu som postupoval transparentne, odborne, v
presvedčením a nestranným spôsobom voči 
vynakladanie finančných prostriedkov.

Vyhlasujem, že v súvislosti s vyhodnotením zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k
dodávateľom a potvrdzujem, že uvedené úd

 

        –––––––––––––––––––––––––––

          Vypracoval   

Ing. Mária Pokryvková, poverená osoba pre VO 
 
 

Kojšov,  dňa 17.12.2020 
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Zoznam vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:
Obchodné meno/názov uchádzača 
Sídlo/miesto podnikania uchádzač 

žiaden  

Konečná zmluvná cena ponuky úspešného uchádzača:  43 643,04 EUR 

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 409 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v

Meno a priezvisko, funkcia osoby, ktorá vykonala prieskum: Ing. Mária Pokryvková, osoba splnomocnená pre 

a dátum vyhodnotenia predložených ponúk:  

Meno a priezvisko Podpis
Ing. Mária Pokryvková, osoba poverená 
pre VO 

 

Mgr. Lukáš Mackovjak, predseda 
združenia 

 

Vyhlasujem, že pri vykonávaní tohto prieskumu trhu som postupoval transparentne, odborne, v
presvedčením a nestranným spôsobom voči všetkým osloveným subjektom s dôrazom na účelné, efektívne a hospodárne 
vynakladanie finančných prostriedkov. 

vyhodnotením zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k
potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé. 

–––––––––––––––––––––––––––                    –––––––––––––––––––––––––––

                                           Schválil
Pokryvková, poverená osoba pre VO                      Mgr. Lukáš Mackovjak, predseda združenia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

uvedením dôvodu ich vylúčenia: 

zmysle § 409 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom 

Pokryvková, osoba splnomocnená pre 

Podpis Dátum 
17.12.2020 

17.12.2020 

Vyhlasujem, že pri vykonávaní tohto prieskumu trhu som postupoval transparentne, odborne, v súlade so svojim najlepším 
všetkým osloveným subjektom s dôrazom na účelné, efektívne a hospodárne 

vyhodnotením zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym 

––––––––––––––––––––––––––– 

Schválil 
Mackovjak, predseda združenia 


