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Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 
kedy dotovaná osoba, ktorá dostane viac alebo menej ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru (ďalej len 

„verejný obstarávateľ“) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Obchodné meno / Názov Ján Živčák - Záhradníctvo MUŠKÁT 

Poštová adresa Lieskovany 7, 053 21 Lieskovany 

IČO 33850691 

DIČ 1020686524 

IČ DPH SK1020686524 

Štatutárny zástupca Ján Živčák (SZČO) 

Kontaktná osoba 
Ing. Mária Pokryvková, osoba poverená realizáciou verejného 
obstarávania 

tel. č. +421 907 395 225 – Ing. Mária Pokryvková 

e-mail maria.pokryvkova@gmail.com 

 

2. Identifikácia projektu 

Názov projektu 
MODERNIZÁCIA TECHNICKÉHO VYBAVENIA A INOVÁCIA PROCESOV 
V SPOLOČNOSTI JÁN ŽIVČÁK – ZÁHRADNÍCTVO MUŠKÁT 

Názov zákazky 
OBSTARANIE MULTIFUNKČNÉHO NAKLADAČA S PRÍDAVNÝMI 
ZARIADENIAMI - JÁN ŽIVČÁK ZÁHRADNÍCTVO MUŠKÁT 

Druh zákazky Tovary 

Predpokladaná hodnota zákazky 61 488,50 € bez DPH 

Stručný opis zákazky 
Predmetom verejného obstarávania je obstaranie technológie: 
multifunkčného nakladača s prídavnými zariadeniami. 
Hlavný kód CPV 34144710-8 Nakladače na kolesách 

Operačný program Integrovaný regionálny operačný program 

Výzva - kód Výzvy IROP-CLLD-R038-511-001 

Aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií 

Fond Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou 

Špecifický cieľ 
5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a 
inovácií 

 

3. Požadovaný termín a miesto dodania 

Miestom poskytnutia predmetu zákazky sú prevádzkové priestory nachádzajúce sa na adrese: Lieskovany 7, 053 21 
Lieskovany. Termín dodania predmetu zákazky je do 6 mesiacov od účinnosti zmluvy.  

 
4. Spôsob vykonania prieskumu: e-mailovým oslovením dodávateľov a zverejnením výzvy na stránke 

https://muskat.sk/povinne-zverejnovanie/ a https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zverejnovanie-zakaziek-pre-tovary-

od-15062021/ 

 

mailto:maria.pokryvkova@gmail.com
https://muskat.sk/povinne-zverejnovanie/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zverejnovanie-zakaziek-pre-tovary-od-15062021/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zverejnovanie-zakaziek-pre-tovary-od-15062021/
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5. Lehota na predloženie ponuky: do 06.05.2022 do 10:00 

 
6.  Zoznam oslovených potenciálnych uchádzačov/subjektov: 

 

P. 
č. 

Dodávateľ (obchodné meno, 
adresa sídla, resp. miesta 

podnikania, IČO) 

Kontaktná osoba 
Tel. číslo / email 

Spôsob 
a dátum 

oslovenia 

Overenie - 
oprávnenosť 

záujemcu dodať 
požadované 

plnenie 

Overenie, že 
záujemca 

nemá zákaz 
účasti vo VO 

1. 

AVANT Slovakia, s.r.o.  
Rakovo 180 
038 42 Príbovce 
IČO: 47 591 510 

Ing. Peter Pištík 
(pistik@avantslovakia.sk) 

27.04.2022, 
emailom 

áno áno 

2. 

ADACOM progatec, s.r.o. 
Stará Hradská 52 
010 03 Žilina 
IČO: 36 734 497 

PhDr. Jaroslav Rešetár 
(obchod@adacom.sk) 

27.04.2022, 
emailom 

áno áno 

3. 

Profigrass SK s.r.o. 
Priemyselná 923/5 
903 01 Senec 
IČO: 36 775 011 

Dušan Foldesi 
(profigrass@profigrass.sk) 

27.04.2022, 
emailom 

áno áno 

 

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 www.uvo.gov.sk. 

 
7. Zoznam uchádzačov/subjektov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk: 

P. 
č. 

Dodávateľ (obchodné meno, 
adresa sídla, resp. miesta 

podnikania, IČO) 

Dátum a spôsob 
predloženia 

ponuky 

Cena spolu bez 

DPH (EUR) 
DPH 20% (EUR) 

Celková cena 

spolu s DPH 

(EUR) 

1. 

AVANT Slovakia, s.r.o.  
Rakovo 180 
038 42 Príbovce 
IČO: 47 591 510 

Doručená emailom 
dňa 05.05.2022 

o 13:42 
59 989,00 11 997,80 71 986,80 

2. 

ADACOM progatec, s.r.o. 
Stará Hradská 52 
010 03 Žilina 
IČO: 36 734 497 

Doručená emailom 
dňa 06.05.2022 

o 08:50 
62 988,00 12 597,60 75 585,60 

 
8. Výsledné poradie uchádzačov: 

P. č. 
Dodávateľ (obchodné meno, adresa sídla, 

resp. miesta podnikania, IČO) 
Celková cena spolu bez DPH 

Poriadie podľa návrhu 

kritéria 

1. 

AVANT Slovakia, s.r.o.  
Rakovo 180 
038 42 Príbovce 
IČO: 47 591 510 

59 989,00 EUR 1. 

2. 

ADACOM progatec, s.r.o. 
Stará Hradská 52 
010 03 Žilina 
IČO: 36 734 497 

62 988,00 EUR 2. 

 

http://www.orsr.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
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9. Informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti: 

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

predmet zákazky sa uskutočnilo po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk,(cena v EUR bez DPH) a 

to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak by ponuka uchádzača neobsahovala všetky 

náležitosti výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie/doplnenie predložených dokladov. Ak by došlo k vylúčeniu 

uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u 

ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky 

účasti a požiadavky na predmet zákazky. 
 

Dodávateľ 
(obchodné meno, adresa jeho 
sídla) 

Opráv. -
dodávať tovar 

(§ 32 ods. 1 
písm. e)  

Vyhlásenie 
uchádzača 

Návrh na 
plnenie 
kritérií  

Splnenie 
technických 
požiadaviek 
(Príloha č.1) 

Celkové 
hodnotenie 

Splnil/nesplnil 

AVANT Slovakia, s.r.o.  
Rakovo 180 
038 42 Príbovce 
IČO: 47 591 510 

✓ ✓ ✓ ✓ splnil 

 
 

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

P. č.: Obchodné meno/názov uchádzača 

Sídlo/miesto podnikania uchádzač 

 Vyzvaný uchádzač: žiaden 

 

11. Zoznam vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: 

P. č.: Obchodné meno/názov uchádzača 

Sídlo/miesto podnikania uchádzač 

 Vylúčený uchádzač: žiaden  

 
12. Vyhodnotenie prieskumu: 

 

Kritérium na vyhodnocovanie ponúk: 

   Kritérium 
Pre výber dodávateľa bola vyhodnocovaná celková cena za predmet zákazky 
uvedená v ponukách uchádzačov. Ako úspešný uchádzač bol vyhodnotený 
uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu za celý predmet zákazky bez DPH. 

 

Ponuky: 

Počet predložených ponúk 2 

Počet vyhodnocovaných ponúk 1 

Počet vylúčených ponúk 0 

 

Identifikácia úspešného uchádzača: 
  

Obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH 

AVANT Slovakia, s.r.o.  
Rakovo 180 
038 42 Príbovce 
IČO: 47 591 510 

59 989,00 71 986,80 
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Identifikácia neúspešných uchádzačov: 
  

Obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH 

ADACOM progatec, s.r.o. 
Stará Hradská 52 
010 03 Žilina 
IČO: 36 734 497 

62 988,00 75 585,60 

 
 

13. Konečná zmluvná cena ponuky úspešného uchádzača:  59 989,00 EUR bez DPH 

 

14. Spôsob vzniku záväzku: Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 409 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom 

znení 

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

verejné obstarávanie 

 
16. Mená a dátum vyhodnotenia predložených ponúk:  

 
Meno a priezvisko Podpis Dátum 

Osoba poverená vykonaním 

prieskumu trhu 

Ing. Mária Pokryvková, osoba 

poverená pre VO 

 09.05.2022 

Osoba zodpovedná za 

vykonanie prieskumu trhu 

Ján Živčák  09.05.2022 

 

 

Vyhlásenie: 

Vyhlasujem, že pri vykonávaní tohto prieskumu trhu som postupoval transparentne, odborne, v súlade so svojim najlepším 

presvedčením a nestranným spôsobom voči všetkým osloveným subjektom s dôrazom na účelné, efektívne a hospodárne 

vynakladanie finančných prostriedkov. 

Vyhlasujem, že v súvislosti s vyhodnotením zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom 

a potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé. 

 

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

          Vypracoval                                             Schválil 

  Ing. Mária Pokryvková, poverená osoba pre VO                           Ján Živčák 

 

 

Lieskovany, dňa 09.05.2022 

 
 


