
Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince 110991 24  Dolné 
Plachtince, IČO: 00319571 

 

 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 

 

1) Termín zaslania Výzvy na predkladanie ponúk potenciálnym dodávateľom: 

Výzva na predkladanie ponúk k zadávaniu zákazky s názvom „Vybudovanie detského ihriska“ bola 

zaslaná mailom dňa 09.08.2019 trom spoločnostiam. Zároveň bola Výzva zverejnená na webovom 

sídle obce Stredné Plachtince, 

 link:  http://www.stredneplachtince.sk/--23-108--prieskum-trhu-na-predmet-zakazky-s-nazvom-

vybudovanie-detskeho-ihriska  

 

2) Zoznam potenciálnych dodávateľov , ktorým bola zaslaná Výzva na predkladanie ponúk: 

Por. 
č. 

Obchodné meno, sídlo Potvrdenie doručenia 

1. ENERCOM s. r. o., Novozámocká 102, Nitra nie 

2. Extracom s.r.o., Cabaj 561 nie 

3. eVector s.r.o., Coboriho 2, Nitra nie 

 

3) Termín predkladania ponúk: 

20.8.2019 do 12,00 hod. 

4) Zoznam uchádzačov a údaje zistené pri otváraní ponúk: 

Por. č. Obchodné meno, sídlo Návrh na plnenie 
kritérií 

bez DPH/s DPH 

Termín a spôsob 
doručenia 

1. ENERCOM s. r. o., Novozámocká 102, Nitra, 
IČO: 44 658 591 

7 384,50/8 861,40 20.8.2019/Elektronicky 
 

 

5) Vyhodnocovanie ponúk: 

Verejný obstarávateľ pristúpil k vyhodnoteniu predloženej ponuky. Ponuka bola vyhodnocovaná v 

súlade s požiadavkami uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk. Nakoľko bola len jedna ponuka 

doručená do súťaže bola vyhodnotená ako víťazná. 

Uchádzač č. 1 ENERCOM, s.r.o - splnil podmienky účasti a dodržal všetky požiadavky na predmet 

zákazky a obsah ponuky. 

http://www.stredneplachtince.sk/--23-108--prieskum-trhu-na-predmet-zakazky-s-nazvom-vybudovanie-detskeho-ihriska
http://www.stredneplachtince.sk/--23-108--prieskum-trhu-na-predmet-zakazky-s-nazvom-vybudovanie-detskeho-ihriska


Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince 110991 24  Dolné 
Plachtince, IČO: 00319571 

 
6) Zoznam vylúčených uchádzačov: 

V súťaži nebol vylúčený žiadny uchádzač. 

 

7) Identifikácia úspešného uchádzača: 

Obchodné meno, sídlo Návrh na plnenie kritérií 
bez DPH/s DPH 

ENERCOM sr.o., Novozámocká 102, 949 05  
Nitra, IČO: 44658591 

7 384,50/8 861,40 

 

Odôvodnenie: 

Pri vyhodnocovaní ponúk verejný obstarávateľ postupoval podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk 

uvedeného vo výzve. Súťažná ponuka víťazného uchádzača splnila podmienky účasti, navrhnutá cena 

za predmet zákazky je  v súlade s predpokladanou hodnotou zákazky. 

 
 
Zapísala: Ing. Katarína Škrdlová 
Dátum: 20.8.2019 
 
Podpis:................. 
 
 
 
Súhlasné stanovisko verejného obstarávateľa: 
Štefan Benko, starosta obce, schvaľuje výber dodávateľa: 
 
 
............................. 


