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                 991 22 ČELÁRE - KÍRŤ 

ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU 
jednoduchá  zákazka 

podľa § 9, ods. 9 zákona č. 25 / 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní   
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 
 
Názov organizácie/zariadenia:  Domov sociálnych služieb Čeláre - Kírť 
Predmet obstarávania:    Dodávka mäsa a mäsových vý robkov  
Dátum:      Štvrtok, 19.12.2013, 13:00 hod. 
 
 

Na základe zákona č. 25 / 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 9, ods. 9 (jednoduchá 
zákazka) a Príkazu predsedu BBSK č. 003/2013/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 03.12.2013 písomnú výzvu na predloženie cenovej ponuky na predmet 
obstarávania. Z oslovených subjektov predložili v stanovenej lehote ponuku dvaja 
uchádzači, ktorí doručili ponuku poštou. 

 
Prieskum trhu sa uskutočnil v uvedených podnikateľských subjektoch: 

Por. 
č. 

Názov  a sídlo 
podnikate ľského 
subjektu 

Cena bez 
DPH Cena s DPH 

Spôsob prieskumu 
trhu (e-mail, 

internet, cenník, 
leták, reklama, 

písomná ponuka) 

1. 
Ľubomír LAPIN  
Nad Plážou 8 
974 01 Banská Bystrica 

 
24.567,44 € 

 
29.480,93 € 

Písomná výzva na 
predloženie ponuky 

zaslaná poštou 

2. 
MECOM group  s.r.o.  
Poľná 4 
066 01 Humenné 

nepredložili 
ponuku 

nepredložili 
ponuku 

Písomná výzva na 
predloženie ponuky 

zaslaná poštou 

3. 
TAURIS, a.s.  
Potravinárska 6 
979 01 Rim. Sobota 

nepredložili 
ponuku 

nepredložili 
ponuku 

Písomná výzva na 
predloženie ponuky 

zaslaná poštou 
 

Otváranie ponúk sa uskutočnilo dňa 19.12.2013 o 13:00  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 jedna ponuka bola doručená v stanovenej lehote a splnila 
formálne požiadavky na označenie obálky s ponukou a môže preto postúpiť do ďalšieho 
hodnotenia – splnenia podmienok účasti, formálnych náležitostí a následne do 
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hodnotenia kritérií pre výber úspešného uchádzača. V tomto hodnotení táto ponuka 
uchádzača splnila všetky náležitosti na obsah ponuky aj podmienky účasti uchádzača. 
 
Tabuľka hodnotenia ponúk pod ľa stanovených kritérií hodnotenia 
 
Por. 
č. 

Uchádza č 
názov a sídlo 

Cena celkom 
s DPH Poradie 

1. 
Ľubomír LAPIN  
Nad Plážou 8 
974 01 Banská Bystrica 

 
29.480,93 € 

 
1. miesto 

 
 
Ako úspešná  je identifikovaná ponuka č. 1:  
Ľubomír LAPIN, Nad Plážou 8, 974 01  Banská Bystrica  
Cena: 29.480,93 € celkom s DPH. 
 
Dôvody výberu: 
Uchádzač vo svojej ponuke splnil požiadavky verejného obstarávateľa na požadovaný 
predmet obstarávania uvedené vo výzve na predloženie ponuky a v hodnotení  kritéria 
celková cena  za predmet obstarávania vrátane DPH sa umiestnil na 1. mieste. Komisia 
na vyhodnotenie ponúk túto ponuku akceptuje a odporúča verejnému obstarávateľovi 
uzavrieť zmluvu s týmto uchádzačom.  
Úspešnému uchádzačovi bude oznámené písomne aj telefonicky, že jeho ponuka bola 
úspešná a verejný obstarávateľ s ním uzatvorí zmluvu.  
 
Dokumentácia prieskumu trhu: 

1. Doklad o oprávnení dodávať tovar 
2. Rozhodnutie príslušného správneho orgánu, že vozidlá zodpovedajú predpisom 

o prevoze mlieka a mliečnych výrobkov 
3. Formulár cenovej ponuky 
4. Zmluva na dodanie tovaru 

 
 
Zamestnanec, ktorý prieskum trhu uskuto čnil:  
Meno a priezvisko: Agáta Katiová  
Dňa: 19.12.2013 
Podpis: .................................... 
  
Prieskum trhu schva ľuje štatutárny zástupca :      
Meno a priezvisko: PaedDr. Anastázia Boriková, riaditeľka 
Dňa: 19.12.2013 
Podpis: .................................... 


