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BANSKOBYSTRICKÝ 
SAMOSPRÁVNY KRAJ 

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
                 991 22 ČELÁRE – KÍRŤ 

 
Príloha č. 1 – Smernice č. 4/2013 – Zákon o verejnom obstarávaní – aplikácia zákona v zariadení 
 

 

ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU 
na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce) 

 

 

Názov zariadenia: Domov sociálnych služieb Čeláre-Kírť 189,  991 22 Bušince 

Názov predmetu zákazky: Dodávka hnedého uhlia - kocka 

 
V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a Príkazom predsedu č. 008/2013/UVO BBSK k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek 
na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb pre 
organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK bol uskutočnený prieskum trhu. 
 
Verejný obstarávateľ oslovil celkom tri podnikateľské subjekty, ktorým zaslal poštou dňa 31.05.2014 
písomnú výzvu na predloženie cenovej ponuky na predmet obstarávania. Z oslovených subjektov 
predložili v stanovenej lehote ponuky všetci traja uchádzači, ktorí doručili svoje ponuky do 13.06.2014. 
 
Prieskum trhu sa uskutočnil v uvedených podnikateľských subjektoch: 
 

Por. 
č. 

Názov a sídlo uchádzača  Cena bez DPH Cena s DPH 

Spôsob prieskumu 
trhu 

(e-mail, internet cenník, 

leták, reklama, písomná 
ponuka atď.) 

 
1. 

 

GON€MA s.r.o. 
Lučenecká 401/67 
990 01  Veľký Krtíš 

 
19.880,- € 

 
23.856,- € 

Písomná výzva na 
predloženie ponuky 

zaslaná poštou 

 
2. 

KOMERX palivá v.o.s. 
Lieskovská cesta 2675 
962 21  Lieskovec 

 
20.440,- € 

 
24.528,- € 

Písomná výzva na 
predloženie ponuky 

zaslaná poštou 

 
3. 

Ľubomír Haško - PALIVÁ 
Banícka 39 
990 01  Veľký Krtíš 

 
19.600,- € 

 

 
23,520,- € 

Písomná výzva na 
predloženie ponuky 

zaslaná poštou 
 
 
Otváranie ponúk sa uskutočnilo dňa 16.06.2014 o 14:00 hod. v priestoroch verejného obstarávateľa. 
Členovia komisie najskôr vykonali kontrolu splnenia požiadavky verejného obstarávateľa na označenie 
obálky podľa požiadaviek uvedených vo výzve a skonštatovali, že všetky tri ponuky boli doručené 
v stanovenej lehote a splnili formálne požiadavky na označovanie obálky s ponukou a môžu postúpiť do 
ďalšieho hodnotenia – splnenia podmienok účasti, formálnych náležitostí a následne do hodnotenia 
kritérií pre výber úspešného uchádzača. V tomto hodnotení došlé ponuky uchádzačov splnili všetky 
náležitosti na obsah ponuky a podmienky účasti uchádzačov. 
 
Tabuľka hodnotenia ponúk podľa stanovených kritérií hodnotenia 
 

Por. č. Názov a súdlo uchádzača Celková cena s DPH  Poradie 

1. GON€MA s.r.o., Lučenecká 401/67, V. Krtíš 23.856,- € 2. 

2. KOMERX palivá v.o.s., Lieskovec 2675 24.528,- € 3. 

3. Ľubomír Haško - PALIVÁ, Banícka 39, V. Krtíš 23.520,- € 1. 
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Úspešný uchádzač:   Ľubomír Haško - PALIVÁ, Banícka 39, 990 01 Veľký Krtíš 
 
Dôvody výberu (cena, kvalita, technické parametre, atď...) 
Úspešný uchádzač vo svojej ponuke splnil požiadavky verejného obstarávateľa na požadovaný predmet 
obstarávania, ktoré boli uvedené vo výzve na predloženie ponuky a v hodnotení kritéria celková cena za 
predmet obstarania vrátane DPH sa umiestnil na 1. mieste. Komisia na vyhodnotenie ponúk preto 
odporúča verejného obstarávateľovi uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom. 
 
Úspešnému uchádzačovi bude písomne a telefonicky oznámené, že jeho ponuka bola úspešná a verejný 
obstarávateľ s ním uzatvorí zmluvu. 
 
 
Dokumentácia prieskumu trhu 

1. Doklad o oprávnení dodávať tovar – výpis zo živnostenského registra 

2. Zoznam dodávok uhlia v rokoch 2011 až 2013 

3. Osvedčenie o registrácii na spotrebnú daň z uhlia 

4. Údaje o predaji palív v rokoch 2011 až 2013 

5. Protokol o skúške uhlia č. 1-548/14 

6. Kúpna zmluva č. OOU/I/2/2014o s Hornonitrianskymi baňami Prievidza 

7. Opis predmetu zákazky 

8. Kúpna zmluva s Domovom sociálnych služieb Čeláre-Kírť 

9. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky 

10. Návrh uchádzača na plnenie kritéria 

 
 
 
Pracovník, ktorý prieskum trhu uskutočnil: 
Meno a priezvisko   Funkcia   Dátum  Podpis 
 
Ing. Tibor Fehér   vedúci P-E úseku 16.06.2014 ................................... 
 
 
 
Štatutárny zástupca OvZP  
Meno a priezvisko      Funkcia   Dátum  Podpis 
 
PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková  riaditeľka DSS  16.06.2014 ................................... 
 
 

 


