
Obec Stožok, Stožok 47, 962 12 Stožok 
 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 

 

1) Termín zaslania Výzvy na predkladanie ponúk potenciálnym dodávateľom: 

Výzva na predkladanie ponúk bola odoslaná na verejneobstaravanie@vlada.gov.sk na zverejnenie 

dňa: 10.09.2018. 

Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená na webovej stránke obce www.stozok.sk dňa: 

11.09.2018. 

Výzva na predkladanie ponúk bola zaslaná mailom potenciálnym uchádzačom dňa: 19.09..2018, 7 

pracovných dní po zverejnení výzvy na predkladanie ponúk na www.vlada.gov.sk . 

 

2) Zoznam potenciálnych dodávateľov , ktorým bola zaslaná Výzva na predkladanie ponúk: 

Oslovených na predloženie ponúk bolo: 4 potenciálny uchádzači 

Por. č. Obchodné meno, sídlo 

1. eVector s.r.o. 
Coboriho 2, 949 01 Nitra, IČO: 36552 011 

2. Comander s.r.o.,  
Novozámocká 102, 949 05 Nitra, IČO: 47134623 

3. Extracom s.r.o.,  
Cabaj 561, 951 17 Cabaj-Čápor, IČO: 46258981 

4. ENERCOM s.r.o. 
Novozámocká 102, 949 05 Nitra 
IČO: 44658591 

 

3) Termín predkladania ponúk: 

Termín na predkladanie ponúk: 28.09.2018, 09:00 hod 

4) Zoznam uchádzačov a údaje zistené pri otváraní ponúk: 

Por. č. Obchodné meno, sídlo Návrh na plnenie kritérií 
bez DPH/s DPH 

1. 
ENERCOM s.r.o. 
Novozámocká 102, 949 05 Nitra 
IČO: 44658591 

8 172,60 / 9 807,12 

2. 
OCTAGO CORPORATION, j.s.a., 
Hlboká 3023/31, 921 01 Piešťany 
IČO: 51010003 

8 785,00/ 10 542,00 

 

Ponuky oboch uchádzačov neobsahovali doklady v súlade s bodom 11. Výzvy na predkladanie ponúk 

– Obsah ponuky. Verejný obstarávateľ vyzval obidvoch uchádzačov na doplnenie Zoznamu zákaziek 

o preukázanie uspokojivého vykonania. Termín na predloženie uvedených dokladov bol 05.10.2018 

do 10:00 hod. 

Spoločnosť ENERCOM s.r.o. – doplnila uvedené doklady dňa 05.10.2018, 08:59 mailom, verejný 

obstarávateľ ich akceptoval. 

Spoločnosť OCTAGO CORPORATION, j.s.a. .- na predmetnú výzvu nereagovala. 
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Obec Stožok, Stožok 47, 962 12 Stožok 
 
5) Vyhodnocovanie ponúk: 

Dňa 05.10.2018 pristúpil verejný obstarávateľ k vyhodnoteniu predložených ponúk. Ponuky boli 

vyhodnocované v súlade s požiadavkami uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk. Jediným 

kritériom hodnotenia bola cena s DPH za predmet zákazky.  

Por. 
č. 

Obchodné meno, sídlo Návrh na plnenie kritérií 
bez DPH/s DPH 

Poradie 

1. ENERCOM s.r.o. 
Novozámocká 102, 949 05 Nitra 
IČO: 44658591 

8 172,60 / 9 807,12 1. 

2. OCTAGO CORPORATION, j.s.a., 
Hlboká 3023/31, 921 01 Piešťany 
IČO: 51010003 

8 785,00/ 10 542,00 nebola hodnotená 

Verejný obstarávateľ obdŕžal len 2 cenové ponuky napriek tomu, že zverejnil Výzvu aj na webovej 

stránke aj na stránke Úradu vlády SR a priamo oslovil 4 potenciálnych dodávateľov.  

Po výzve na doplnenie spoločnosť OCTAGO CORPORATION, j.s.a. nereagovala a požadované 

doklady nedoplnila, z tohto dôvodu ju verejný obstarávateľ nehodnotil, aj ponúkaná cena bola vyššia 

ako cena úspešného dodávateľa. 

Verejný obstarávateľ sa rozhodol akceptovať cenovú ponuku a uznať ju za úspešnú. 

 

6) Zoznam vylúčených uchádzačov: 

Nerelevantné. 

 

7) Identifikácia úspešného uchádzača: 

Obchodné meno, sídlo Návrh na plnenie kritérií 
bez DPH/s DPH 

ENERCOM s.r.o. 
Novozámocká 102, 949 05 Nitra 
IČO: 44658591 

8 172,60 / 9 807,12 

 

Odôvodnenie: 

Z hľadiska hospodárnosti, efektívnosti vynakladania verejných finančných prostriedkov sa verejný 
obstarávateľ zhodol na tom, že cena ponúkaná úspešným uchádzačom je pre neho prijateľná a za 
dodanie diela adekvátna. 
 
Na základe vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky zadávanej v súlade s §117zákona číslo 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ bude informovať všetkých uchádzačov 
o výsledku vyhodnotenia ponúk a po kontrole procesu verejného obstarávania vyzve úspešného 
uchádzača na podpis zmluvy o dielo. 
 
 
Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto verejným obstarávaním spĺňam zákonné podmienky nestrannosti 
a dôvernosti. 
 
Zapísal: Ing. Martina Babicová 
Dátum: 05.10.2018 
Podpis: 
 
Schválil: Bc. Darina Petrincová, starostka obce Stožok 
Dátum: 05.10.2018 
Podpis: 


