
ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK 
vykonaného v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
v Skalici dňa  16. 9. 2020 

 
 „Dodávka nákladného sklápacieho vozidla“ 

 

 

 
I. Odberateľ: 

Úradný názov: SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. 
IČO: 34 140 590   
Poštová adresa: Nám. slobody 10 
PSČ: 909 01     
Mesto/obec: Skalica 
Štát: Slovenská republika    
Kontaktné miesto: SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. 
Kontaktná osoba:  Mgr. Veronika Buc,  konateľka spoločnosti 
Telefón: 034 664 8336 
E-mail: smm@smmskalica.sk, sekretariat@smmskalica.sk 
 

II. Forma zabezpečenia ponúk: 
 

Verejný obstarávateľ zabezpečil ponuky na dodávku predmetu verejného obstarávania 
formou prieskumu trhu. 
Prieskum trhu verejný obstarávateľ zabezpečil zaslaním výzvy trom firmám a zverejnením 
na svojom webovom sídle.  
 

III. Predmet zadávania verejnej zákazky: 
 

„Dodávka nákladného sklápacieho vozidla“ 
 

IV. Predpokladaná hodnota zákazky (množstvo) 
Predpokladaná hodnota:  20.000,- €  bez DPH 

     
V. Oslovení uchádzači: 
 
V texte tohto článku vyhodnotenia ponúk je zoznam oslovených uchádzačov, ktorí boli 

oslovení: 
 

TSM SLOVAKIA, s.r.o., Martin 
EUROTIP, s.r.o., Trenčín 
INTRO.CO, s.r.o., Holíč 
 

VI. Vyhodnotenie ponúk   
 

Verejný obstarávateľ vyberá spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá 
splní podmienky určené odberateľom a má najvýhodnejšiu cenovú ponuku.  To znamená, 
že kritériom na vyhodnotenie ponúk je počet bodov získaných za stanovené kritérium.  
Doručenie ponúk bolo možné elektronicky na  jednu z uvedených e-mailových  adries  
spoločnosti. 
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Doručené ponuky 
 

P.č. Uchádzač Úplnosť 
ponuky 

Dodržanie 
technických 
parametrov 

Poznámka 

1 TSM SLOVAKIA s.r.o.  áno  áno   

2 EUROTIP, s.r.o.  nie nie  

3 
 

INTRO.CO, s.r.o.   
 

nie nie  

 
 
 
Vyhodnotenie ponúk sa konalo dňa  16. 9. 2020 o 13.00 hod. v zasadačke spoločnosti. Pri 
vyhodnotení súťaže bolo skonštatované: 

1. na výzvu reagovali traja záujemci 
2. ponuku zaslali traja záujemci 
3. požadované podmienky odberateľom uvedené vo výzve splnil jeden záujemca 

 
 
Kritérium: 

najnižšia cena bez DPH  v €   100 bodov 
 
Spôsob uplatnenia kritéria na hodnotenie ponúk: 
 
Kritérium – hodnotí sa predložená celková cena bez DPH.  Pri hodnotení podľa tohto 
kritéria sa plný počet bodov pridelí uchádzačovi  s  najnižšou celkovou cenou bez DPH. 
Ostatným uchádzačom sa počet bodov za kritérium určí úmerou ako podiel najlepšej 
hodnoty a hodnoty hodnoteného uchádzača v tomto kritériu vynásobený maximálnym 
počtom bodov v danom kritériu. Uchádzač môže v hodnotení podľa tohto kritéria získať 
maximálne 100  bodov. 
 
 
Za ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku bude uznaná ponuka s najvyšším počtom 
bodov. 
 
 
Tabuľka vyhodnotenia ponúk: 
 
 

P.č. Dodávateľ Kritérium Cena Body spolu Výsledné poradie 

1 
 

TSM SLOVAKIA, s.r.o. 
 18.750,- 100 1 

 
 
Vzhľadom k vyhodnoteniu ponúk víťazom sa stáva uchádzač TSM SLOVAKIA, s.r.o., 
Nešporova 2, 036 01  Martin, IČO: 45331294  a jeho ponuka, ktorá spĺňa podmienky 
verejného obstarávania. 



Úspešnému uchádzačovi bude v termíne do 16. 09. 2020 zaslaná e-mailom informácia 
o výsledku verejného obstarávania. 
 
 
 
v Skalici  16. 9. 2020  
 
 
 
 
 
 
Ing. Anna Ozábalová, v.r.    Mgr. Veronika Buc, PhD., v.r. 
 


