
Zápisnica 
z vyhodnotenia ponúk podprahovej zákazky na dodanie tovaru „Nákup techniky na údržbu 
verejnej zelene" konané 16.3.2012 o 11,00 hod. v v zasadačke prednostu - Mestský úrad. 
Námestie slobody č. 14. 971 01 Prievidza-I. poschodie 

Komisia predložené ponuky vyhodnotila v dňoch 16.3.2012 a 19.3.2012 s tým, že členovia 
komisie postupovali podľa stanovených kritérií na hodnotenie ponúk. 

Zoznam členov komisie: 

- MVDr. Norbert Turanovič 
Ing. Marián Bielický 
Ing. Zuzana Lukáčová 

- Ing. Vladimír Jančov 
- Juraj Ohradzanský 

- predseda komisie 
- člen komisie 
- člen komisie 
- člen komisie 
- člen komisie 

Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku: 

Obchodné meno a sídlo firmy 

1. A D A C O M PROGATEC. s.r.o. 
Stará Hradská 52, 010 03 Žilina 

2. Ing. Radek Godora, HSQ-TEAM 
Clementisa 57/3, 971 01 Prievidza 

3. A G F INVEST, s.r.o. 
Hliníková 365/39, 952 01 Vráble 

4. MERKÚR S L O V A K I A , s.r.o. 
Námestie mieru 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 

5. Vlastimil Šiška - LESTECH 
Vozokany 62, 956 05 Vozokany 

cena s DPH v € 

41 880.00 € 

35 936,33 € 

30 810. 00 € 

38 145.60 € 

30 163.20 € 

Zoznam uchádzačov, ktorých ponuky boli vylúčené z hodnotenia a dôvod: 

1. AGF INVEST, s.r.o., Hliníková 365/39, 952 01 Vráble - nesplnil podmienky účasti-
odôvodnenie v časti Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti. 

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

1. A D A C O M PROGATEC, s.r.o. Stará Hradská 52. 010 03 Žilina - splnil podmienky účasti 

2. Ing. Radek Godora. HSQ-TEAM. Clementisa 57/3, 971 01 Prievidza - splnil podmienky 
účasti 



3. A G F INVEST, s.r.o.. Hliníková 365/39, 952 01 Vráble - nesplneil podmienky účasti 
Odôvodnenie: 
Komisia po preskúmaní cenových ponúk konštatuje nasledovné : 
uchádzač nesplnil podmienku účasti preukazujúcu technickú alebo odbornú spôsobilosť 
(§28 zákona č. 25/2006 Zákon o verejnom obstarávaní v platnom znení) požadovanú 
podľa bodu 12. Výzvy na predkladanie ponúk : 
12.2 - Uchádzač predloží zoznam úspešne splnených zmlúv rovnakého alebo obdobného 
charakteru ako predmet zákazky na dodanie tovaru za roky 2010 a 2011 podpísaný 
uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, s uvedením: 
- názvu alebo obchodného mena odberateľa a jeho sídla 
- kontaktu na odberateľa, mena a tel. spojenia 
- finančného objemu každej zmluvy uvedenej v zozname, pričom celkový finančný objem 

všetkých zmlúv uvedených v zozname v každom roku osobitne (2010 a 2011) musí byť 
vyšší ako 40 000 € s DPH. 

V cenovej ponuke uchádzača nieje predložený zoznam zmlúv podpísaný uchádzačom, 
alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. V cenovej ponuke je predložený výber 
zo zoznamu odberateľov záhradnej a parkovej techniky doložený účtovnými dokladmi, 
zoznam nieje podpísaný. Predmetom zákazky verejného obstarávateľa bolo dodanie 1 ks 
traktorová kosačka s košom. 1 ks traktorová kosačka a 4 ks motorových kosačiek 
s pojazdom. Z doložených účtovných dokladov t.j. fakturácie podľa odberateľov je zrejmé, 
že ani jedna suma v uvedenom zozname nieje vo výške, ako je ocenený predmet 
obstarávania (traktorová kosačka navrhovaná cena 16 430,00 € alebo traktorová kosačka 
s košom - navrhovaná cena 10 980 €) predmet obstarávania, teda odberateľom uvedeným 
v zozname nebol dodaný tovar ako tovar uvedenej zákazky. 

4. MERKÚR S L O V A K I A , s.r.o.. Námestie mieru 1, 031 01 Liptovský Mikuláš - splnil 
podmienky účasti 

5. Vlastimil Šiška - LESTECH, Vozokany 62, 956 05 Vozokany - splnil podmienky účasti 

Identifikácia úspešného uchádzača : 

1. Vlastimil Šiška - LESTECH, Vozokany 62, 956 05 Vozokany, IČO 33674515 -
Predložená cenová ponuka s navrhnutou najnižšou cenou za celý predmet obstarávania. 
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