
V Žiline, 25.10.2013 
sp. zn.:  

Otváranie a vyhodnotenie cenových ponúk – zápisnica 
 v zákazke  

vykonanej v zmysle § 9 ods. 9 a § 155m ods. 13 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

Názov zákazky: 
 Varný kotol plynový – 150l 

 
I. Identifikácia osoby zadávajúcej 

zákazku (verejný obstarávateľ):    
  
 

Úradný názov: Základná škola s materskou školou, Ulica 
sv. Gorazda 1, Žilina 
IČO: 37813064 
Poštová adresa: Ulica sv. Gorazda 1 
PSČ: 010 08    
Mesto/obec: Žilina 
Štát: Slovenská republika    
Kontaktné miesto (miesta): Školská kuchyňa – ZŠ s MŠ, 
Ulica sv. Gorazda 1, Žilina 
Kontaktná osoba: Anna Kucharčíková 
Telefón: 041/5656534 
Fax: 041/5656878 
E-mail: sj@zsgorazda.sk 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): 
http://www.zsgorazda.sk  
 
(ďalej v texte len: „verejný obstarávateľ“) 

 
II. Forma (prieskum trhu)   III. Miesto 
Osobne x  Základná škola s materskou školou, 

Ulica sv. Gorazda 1, Žilina Telefonicky x  
Prostredníctvom Internetu x  
Elektronickou poštou Odoslanie výzvy štyrom 

vybratým subjektom dňa 
10.10.2013 

  

S použitím katalógu x  IV. Dátum 
Iný spôsob – uviesť: uverejnenie informácie 

podľa § 9 ods. 9 na profile 
verejného obstarávateľa 

 10.10.2013 – 24.10.2013 

 

V. Stručný opis predmetu obstarávania (zákazky) VI. Množstvo, Rozsah 
150 litrový varný kotol s nepriamym ohrevom, celonerezový 
s plynulou reguláciou, dovoz tovaru, inštalácia zariadenia 
a zapojenie v školskej jedálni, zaškolenie pracovníčok na obsluhu 
kotla a záručný a pozáručný servis.                           

Predpokladaná hodnota zákazky: 4500,- € bez DPH 
 

Celkový rozsah: 1 varný kotol 
s inštaláciou 
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VII. Poradie uchádzačov (zoradené podľa času doručenia ich ponuky): 
 Označenie Sídlo/Adresa Cena 

v € s DPH 
Subdodáv- 

ka v % 
Poradie 

1. OMES Divina – Lúky 27 
013 31 Divina 
Žilina,  Slovakia 

3.907,- € 
 

Nie je 
známe. 

1. 

2. GASTROLUX, s.r.o. Bytčická 72 
010 01 Žilina 

3.977,82,- € 
 

Nie je 
známe. 

2. 

 
Pozn.: Všetky ponuky boli doručené v lehote určenej verejným obstarávateľom vo 
výzve na predkladanie ponúk. 
 

     Vlll. Odôvodnenie výberu najúspešnejšieho uchádzača 
Jediným kritériom pre výber úspešného uchádzača bola cena. Uchádzač OMES ponúkol 
najnižšiu cenu za celý predmet obstarávania, pri splnení verejným obstarávateľom určených 
podmienkach a preto bola jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná. 

 
lX. Podiel subdodávky, ak je známy: 
v %: Nie je známe. 

v €: Nie je známe. 
 

X. Oznámenie v Úradnom vestníku EÚ a vo VVO: 
Dátum uverejnenia oznámenia 

Nezverejňuje sa 
 
Xl. Identifikácia vylúčených uchádzačov a odôvodnenie vylúčenia ponúk v prípade 

ak bol niektorý uchádzač vylúčený (Tento oddiel použite toľkokrát, koľkokrát je to 
potrebné) 

Identifikácia uchádzača  MULTI Sk s.r.o., Šarišská 1, 080 01 Prešov  
Odôvodnenie vylúčenia Vysoká cena. 
 
Identifikácia uchádzača  IBIS obchodné zastúpenie, Uhoľná 571, 010 01 Žilina  
Odôvodnenie vylúčenia Vysoká cena. 
 
XlI. Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu 
Odôvodnenie 

Neuplatňuje sa. 
   
 

XlII. Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky 
Dôvody zrušenia 

Neuplatňuje sa.  
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XIV. Prehlásenie o nestrannosti a dôvernosti verejného obstarávateľa 
 
Prehlasujem, že spĺňam požiadavky kladené na členia komisie podľa § 40 zákona o verejnom 
a nenastali okolnosti, pre ktoré by som nemohol byť členom komisie alebo sa zúčastňovať na 
vyhodnotení ponúk zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a že som nestranný a nie 
som zaujatý voči uchádzačom: 
Osoba vykonávajúca prieskum (kontaktná osoba) Anna Kucharcíková 

Funkcia vedúca kuchyne 
Podpis  

 
 

Verejný obstarávateľ Mgr. Jozef Englárt, riaditeľ školy 
Podpis, pečiatka 

 
 
 
 
 
 

 

XV Prílohy 
1. Výzva na predloženie ponuky  
2. Ponuky uchádzačov – 2x 
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