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___________________________________________________________________________ 

Zápisnica o vyhodnotení ponúk 
v zmysle § 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
pri použití elektronickej aukcie podľa § 43 zákona 

___________________________________________________________________________ 
 

Názov zákazky:  Zariadenie na in situ sledovanie procesov kompaktizácie 

Postup verejného obstarávania:   Verejná súťaž 

Zákazka z hľadiska limitu: Podlimitná 

Druh predmetu: Tovar   
___________________________________________________________________________ 
 
I. Členovia komisie 

Komisia na otváranie a vyhodnocovanie ponúk bola menovaná v súlade so zákonom 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v nasledujúcom zložení:  

1. Ing. Radovan Bureš, CSc. – predseda 

2. Ing. Mária Fáberová          - členka 

3. Ing. Ladislav Kováč          - člen 

4. Ing. Eva Lojdová               - členka bez práva vyhodnocovať ponuky 

5. Ing. Anna Ciffrová            - členka bez práva vyhodnocovať ponuky 

 

Prítomní členovia komisie potvrdili svoj súhlas s obsahom zápisnice podpisom v prezenčnej 
listine, ktorá je prílohou tejto zápisnice a je uložená v dokumentácii o verejnom obstarávaní. 
  

II. Rekapitulácia práce komisie: 
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Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa  28.6.2013 o 9,30 hod. Počet uchádzačov, ktorí 
predložili ponuky podľa stanovených podmienok a v lehote určenej na predkladanie ponúk 
bol  1 a ich zoznam je nasledovný:  

1. CRYOSOFT, spol. s r.o., Wuppertálska 3, P.O.BOX G-14, 040 23 Košice   

Členovia komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov potvrdili čestným vyhlásením, 
že nenastali skutočnosti podľa zákona, pre ktoré by nemohli byť členom komisie. Menovanie 
komisie a čestné vyhlásenia členov komisie sú v dokumentácii o verejnom obstarávaní. 

Komisia otvárala časti ponúk, označených ako „Ostatné“ dňa  28.6.2013 o 10,30 hod. 
v mieste otvárania:  

Ústav materiálového výskumu SAV, Watsonova 47, 040 01 Košice, videokonferenčná 
miestnosť, 1. poschodie.. 

Priebeh otvárania častí ponúk, označených ako „Kritériá“ je  zdokumentovaný v zápisnici 
z otvárania ponúk, ktorá je súčasťou dokumentácie o verejnom obstarávaní. Vzhľadom na 
použitie elektronickej aukcie otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ sa uskutočnilo 
bez prítomnosti uchádzačov a zápisnica z otvárania ponúk nebola poslaná uchádzačom. 

 

Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk sa uskutočnila elektronická aukcia. Uchádzač, 
ktorého ponuka splnila všetky určené podmienky bol elektronickými prostriedkami vyzvaný 
na účasť v elektronickej aukcii. Konečné poradie uchádzačov bolo vyhodnotené 
automatizovaným spôsobom v elektronickej aukcii a úspešný uchádzač bol určený na základe 
výsledku elektronickej aukcie. V tejto zápisnici v časti III. bod f) je uvedený úspešný 
uchádzač určený na základe výsledku elektronickej aukcie. 

Dokumentácia súvisiaca s použitím elektronickej aukcie je súčasťou dokumentácie 
o verejnom obstarávaní.  

 

III. Priebeh vyhodnotenia ponúk  

O vyhodnotení ponúk komisia vyhotovila podľa § 42 ods. 8 zákona túto zápisnicu, v ktorej sú  
uvedené podstatné skutočnosti o verejnom obstarávaní: 

a) Zoznam členov komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk:  

1. Ing. Radovan Bureš, CSc. – predseda 

2. Ing. Mária Fáberová          - členka 
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3. Ing. Ladislav Kováč          - člen 

4. Ing. Eva Lojdová               - členka bez práva vyhodnocovať ponuky 

5. Ing. Anna Ciffrová            - členka bez práva vyhodnocovať ponuky 

 

b) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky :   

1. CRYOSOFT, spol. s r.o., Wuppertálska 3, P.O.BOX G-14, 040 23 Košice   

 

 c) Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:   

     Uchádzač nebol vylúčený. 

 

d) Záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia 
mimoriadne nízkej ponuky podpísaný všetkými účastníkmi 

  Neuskutočnila sa.  

e) Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:  

   Nerelevantné. 

 

f1) Poradie uchádzačov   

 Poradie  bolo vyhodnotené automatizovaným spôsobom v elektronickej aukcii na základe 
stanoveného kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorým bola najnižšia cena: 

 1. CRYOSOFT, spol. s r.o., Wuppertálska 3, P.O.BOX G-14, 040 23 Košice   

f2) Identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov 
úspešnosti ponuky alebo ponúk;  

Úspešný uchádzač:  CRYOSOFT, spol. s r.o., Wuppertálska 3, P.O.BOX G-14, 040 23  
Košice.   

 
Komisia verejného obstarávateľa konštatuje, že predložená  ponuka  uchádzača vyhovuje 
všetkým požiadavkám a špecifikáciám podľa oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže a podľa 
súťažných podkladov, pričom neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré by boli 
v rozpore s uvedenými dokumentmi.  
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Uchádzač  akceptoval návrh kúpnej zmluvy verejného obstarávateľa  v plnom rozsahu. 

Na základe uvedeného komisia na vyhodnotenie ponúk doporučuje verejnému 
obstarávateľovi ponuku uchádzača:       

CRYOSOFT, spol. s r.o., Wuppertálska 3, P.O.BOX G-14, 040 23  Košice  p r i jať .  

Uvedený úspešný uchádzač je určený na základe výsledku elektronickej aukcie.     

g) Informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti     

Komisia posudzovala splnenie podmienok účasti v súlade s ustanovením § 33 zákona, t.j. 
v súlade s oznámením o vyhlásení verejnej súťaže a  súťažnými podkladmi. Na základe 
posúdenia predložených dokladov komisia konštatovala, že  uchádzač splnil podmienky 
účasti. 

 Výsledky kontroly splnenia podmienok účasti sú obsahom zápisnice z kontroly splnenia 
podmienok účasti, ktorá je súčasťou dokumentácie o verejnom obstarávaní. 
 

h) Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu 
s výhradou 

Neprichádza do úvahy. 

 

IV. Záver 

Komisia týmto ukončila svoju činnosť a odovzdala všetky ponuky a kompletnú dokumentáciu 
verejnému obstarávateľovi. 
 
Zápisnicu spracoval(a): Ing. Mária Fáberová    dňa:  12.7.2013     

 

podpis: .......................................... 
 
Súhlas členov komisie s obsahom zápisnice 
 

1. Ing. Radovan Bureš, CSc. – predseda 

2. Ing. Mária Fáberová          - členka 

3. Ing. Ladislav Kováč          - člen 
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4. Ing. Eva Lojdová               - členka bez práva vyhodnocovať ponuky 

5. Ing. Anna Ciffrová            - členka bez práva vyhodnocovať ponuky 

 

Prílohy:  
Prezenčná listina členov komisie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P re ze nčná  l i s t i na  
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členov komisie  prítomných na vyhodnotení ponúk  zo dňa 12.7.2013 

 
 
 

Názov zákazky:       Zariadenie na in situ sledovanie procesov kompaktizácie 
 

Zákazka z hľadiska limitu:  Podlimitná zákazka 

Druh predmetu: Tovar 
 
 
Mená a podpisy členov komisie: 
 
 

1.   Ing. Radovan Bureš, CSc.      -   predseda      ............................................ 

2.   Ing. Mária Fáberová               -   členka          ............................................ 

3.   Ing. Ladislav Kováč                -  člen              ............................................ 

4.   Ing. Eva Lojdová                 - členka bez práva vyhodnocovať ponuky   .............................. 

5.  Ing. Anna Ciffrová               -  členka bez práva vyhodnocovať ponuky  ............................... 

   

 

     
 
 


