
Mesto Stará Turá, Ul. SNP 1/2, 916 01 Stará Turá 

 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 

 
1) Termín zaslania Výzvy na predkladanie ponúk potenciálnym 
dodávateľom:  
12.11.2019 

 
2) Zoznam potenciálnych dodávateľov, ktorým bola zaslaná Výzva  
na predkladanie ponúk: 
Por. č. Obchodné meno, sídlo 

1. CIBSTAV, s.r.o. 
Dr. Št. Osuského 530/22 

906 13 Brezová pod Bradlom  

2. WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. 
SNP 266/3 

916 01 Stará Turá 

3. LJ – BAU s.r.o. 
Dr. Št. Osuského 530/22 

906 13 Brezová pod Bradlom 

 
3) Termín predkladania ponúk:   
19.11.2019 do 14:00 hod. 

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

bez DPH/s DPH 

1. CIBSTAV, s.r.o. 
Dr. Št. Osuského 530/22 

906 13 Brezová pod Bradlom  

12.467,00 € 

2. WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. 
SNP 266/3 

916 01 Stará Turá 

12.199,24 €  

3. Jaromír Jarábek 
SNP 266/3, 916 01 Stará Turá 

13.363,20 € 

 
5) Vyhodnocovanie ponúk: 
Dňa 20.11.2019 pristúpil verejný obstarávateľ k vyhodnoteniu predložených ponúk. Ponuky boli 

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

uchádzača boli posudzované všetky predložené podklady v rozsahu: 

• Vyplnená a podpísaná príloha č. 1 Návrh na plnenia kritéria (cenová ponuka uchádzača) 

• Vyplnená príloha č. 3 Výkaz výmer 

• Vyplnená a podpísaná príloha č. 4 Čestné vyhlásenia uchádzača 

• Doklad o oprávnení podnikať (aj informatívny) 



Mesto Stará Turá, Ul. SNP 1/2, 916 01 Stará Turá 

 
Ponuky od dvoch uchádzačov boli predložené prostredníctvom e-mailu, ponuka jedného uchádzača 

(Jaromír Jarábek), ktorý reagoval na výzvu zverejnenú na webovom portáli, bola doručená osobne na 

adresu a v lehote podľa výzvy.  Jeden subjekt, ktorý bol oslovený  prostredníctvom e-mailu na výzvu 

nereagoval – LJ-BAU, s.r.o. 

Pri hodnotení bolo zistené, že jeden uchádzač je platcom DPH (CIBSTAV, s.r.o.) a dvaja uchádzači nie 

sú platcami DPH (WINSTAL SLOVAKIA s.r.o., Jaromír Jarábek). Túto skutočnosť si VO overoval aj vo 

verejne dostupných zdrojoch, ktoré čerpajú informácie z oficiálnych registrov / opendata – finstat.sk 

ale tiež na financnasprava.sk. 

Všetci uchádzači majú oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky a okrem výkazu výmer predložili 

aj ČV, podľa ktorého nemajú uložený zákaz účasti vo VO, súhlasia s podmienkami uvedenými vo výzve 

a predkladajú iba 1 cenovú ponuku.  

6) Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: 
Z hodnotenia nebol vylúčený žiaden uchádzač. Každá z troch predložených ponúk bola zaradená do 

hodnotenia, nakoľko boli splnené všetky podmienky stanovené výzvou. 

 
7) Identifikácia úspešného uchádzača: 

Obchodné meno, sídlo Návrh na plnenie kritéria 
bez DPH 

WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. 
SNP 266/3 

916 01 Stará Turá 
12.199,24 € 

Odôvodnenie: 

Nakoľko kritériom určeným VO bola najnižšia cena bez DPH, bola zo všetkých predložených ponúk 
určená ponuka uchádzača WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. ako ponuka s najnižšou predloženou cenou 
bez DPH. 
 
 
Zapísal: 
Blanka Mocková 
všeobecná administratívna pracovníčka 
 
Dátum: 25.11.2019 
 
Podpis: 


