
 
 
Názov projektu :  Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a 

služieb spoločnosti EponaCom, s.r.o. v spolupráci so SOŠ polytechnickou v 

Humennom 

Kód projektu v ITMS2014+ :  313031AUG6 

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 

Spolufinancovaný fondom:  Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os:  11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP 

 

 

Zápisnica 
 

z otvárania ponúk, z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a vyhodnotenia ponúk 

verejného obstarávania – zákazky s nízkou hodnotou zadávanou v zmysle § 117 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“): na dodanie 

tovaru - predmetu zákazky s názvom: „Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých 

kapacít pre vývoj produktov a služieb spoločnosti EponaCom, s.r.o. v spolupráci so SOŠ 

polytechnickou v Humennom“, konaného dňa 14.01.2022 od 09:15 hod. s následným 

pokračovaním do 19.01.2022 v kancelárii poverenej / splnomocnenej osoby verejného 

obstarávateľa - osoby podľa § 8 ods. 1 ZoVO, INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 

3300/25, 058 01 Poprad. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa / osoba podľa § 8 ods. 1 ZoVO: 

Názov: EponaCom, s.r.o. (osoba podľa § 8 ods. 1 ZoVO) 

Sídlo: Štefánikova 22, 066 01 Humenné 

IČO: 45420688 

DIČ: 2023005105 

Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Ing. Štefan Gačko 

tel. č. kontaktnej osoby: + 421 944 337 242 

e-mail kontaktnej osoby: s.gacko@eponacom.sk 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://www.eponacom.sk 

 

 

Predmet zákazky – verejného obstarávania:  

predmetom zákazky je dodanie tovaru - predmetu zákazky s názvom: „Podpora vytvárania a 

rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb spoločnosti EponaCom, 

s.r.o. v spolupráci so SOŠ polytechnickou v Humennom“ 

 

 

Druh zákazky:  zákazka v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) ZoVO 

zákazka na dodanie tovaru v zmysle § 3 ods. 2 ZoVO 

 

 

Kódy CPV - Spoločný slovník obstarávania: 

80520000-5 Školiace zariadenia 

80521000-2 Školiace programy 

31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie 

31600000-2 Elektrické zariadenia a prístroje 

31710000-6 Elektronické zariadenia 

31711000-3 Elektronický spotrebný materiál 
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31711100-4 Elektronické komponenty 

31682200-2 Prístrojové panely, rozvádzače 

32540000-0 Rozvádzače 

34990000-3 Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné zariadenia 

35113300-2 Bezpečnostné zariadenia 

44622000-6 Systémy rekuperácie (obnovy) tepla 

44622100-7 Zariadenia na rekuperáciu (obnovu) tepla 

48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 

 

 

Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  

je vyššia ako finančný limit podľa § 8 ods. 1 písm. c) bod 1. ZoVO a zároveň je nižšia ako 

finančný limit podľa § 8 ods. 1 písm. b) bod 1. ZoVO ( 5 000,00 € bez DPH  PHZ  100 

000,00 € bez DPH) 

 

 

Spôsob vykonania prieskumu trhu: 

- zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk s prílohami na webovej stránke EponaCom, s.r.o., 

- súčasné zaslanie informácie o zverejnení predmetnej Výzvy na webovej stránke EponaCom, 

s.r.o. na e-mailový kontakt: zakazkycko@vlada.gov.sk pre zverejnenie na webovom sídle 

www.partnerskadohoda.gov.sk a 

- súčasné zaslanie Výzvy s prílohami potencionálnym dodávateľom (záujemcom / 

potencionálnym uchádzačom), s ich následným predložením ponúk. 

 

 

Kritérium / Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

pre všetky časti je: ponuková cena spolu bez DPH, resp. konečná cena pre neplatcu DPH. 

 

 

Prítomní:  

Ing. Vladimír Margetaj - konateľ a poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie 

 

 

 

Otváranie ponúk  

 

Zoznam záujemcov, ktorí boli vyzvaní na predloženie ponuky:  

1.   ARMAT TRADE s.r.o., Mierová 62, 066 01 Humenné  

2.   Revízie EZ spol. s r.o., Mierová 64/2, 066 01 Humenné   

3.   PokliTech, s. r. o., Široké 606, 082 37 Široké 

4.   AERO SYSTEM, s.r.o., Jarmočná 1816/138, 064 01 Stará Ľubovňa 

5.   Rekuperácie s.r.o., Nádražná 6, 909 01 Skalica 

6.   DACH-STAV trade s.r.o., Sládkovičova 394/16, 065 03 Podolínec 

7.   HELIOSYS s.r.o., Lomená 10, 040 01 Košice 

8.   PVE, s.r.o., Moskovská 509/8, 059 01 Spišská Belá 

9.   UTELS s.r.o., Námestie slobody 20/49, 066 01 Humenné 

10. 3Mpro, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné 

11. LEGRAND Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava 

12. HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra 

13. PV Solarsys, s.r.o., Ruskov  415, 044 19 Ruskov 

 

Dátum oslovenia záujemcov: 21.12.2021 

 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk


 

           Strana 3 z 15 

Spôsob oslovenia záujemcov: e-mailom 

 

(viď. dokument „Evidencia potencionálnych záujemcov“) 

 

Oprávnenie dodávať predmet zákazky: všetci ÁNO (pozn.: etapa vyhodnotenia splnenia 

podmienok účasti) 

 

Spôsob overenia oprávnenosti dodávať predmet zákazky: všetci záujemcovia a aj uchádzači 

boli preverení na prostredníctvom webového sídla www.orsr.gov.sk, resp. www.zrsr.gov.sk, 

resp. uvo.gov.sk (pozn.: etapa vyhodnotenia splnenia podmienok účasti) 

 

Zákaz účasti vo verejnom obstarávaní: všetci NIE (nikto z oslovených záujemcov a ani 

z uchádzačov, ktorí predložili ponuku, nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní – 

preverené prostredníctvom webového sídla www.uvo.gov.sk) (pozn.: etapa vyhodnotenia 

splnenia podmienok účasti) 

 

Prijatá ponuka:  

- oslovení záujemcovia ARMAT TRADE s.r.o., Mierová 62, 066 01 Humenné,  

   PokliTech, s. r. o., Široké 606, 082 37 Široké, 

   DACH-STAV trade s.r.o., Sládkovičova 394/16, 065 03 Podolínec, 

   PVE, s.r.o., Moskovská 509/8, 059 01 Spišská Belá, 

   LEGRAND Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava 

   nepredložili ponuky. Ostatní oslovení záujemcovia predložili ponuky. 

- ponuky predložili aj neoslovení ENERG, spol. s r.o., Staré 28, 072 23 Staré, 

      AXEN HEAT s. r. o., Kukorelliho 3597/69, 085 01 Bardejov 

pričom aj títo uchádzači boli preverení a spĺňajú predpísané podmienky účasti (sú oprávnení 

dodávať predmet zákazky a nemajú zákaz účasti vo verejnom obstarávaní). 

 

(viď. dokumentácia z verejného obstarávania) 

 

 

Počet predložených ponúk:  

10 (slovom desať) ponúk. 

 

 

Počet ponúk predložených v predpísanej lehote na predkladanie ponúk:  

10 (slovom desať) ponúk. 

 

 

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku na jednotlivé časti v predpísanej lehote na 

predkladanie ponúk:  

1.   HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra – časť 1, 2 

2.   ENERG, spol. s r.o., Staré 28, 072 23 Staré – časť 8 

3.   UTELS s.r.o., Námestie slobody 20/49, 066 01 Humenné – časť 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

4.   AERO SYSTEM, s.r.o., Jarmočná 1816/138, 064 01 Stará Ľubovňa – časť 7, 8 

5.   HELIOSYS s.r.o., Lomená 10, 040 01 Košice – časť 4, 6, 7, 8 

6.   Revízie EZ spol. s r.o., Mierová 64/2, 066 01 Humenné – časť 1, 2, 3, 4, 5, 6 

7.   Rekuperácie s.r.o., Nádražná 6, 909 01 Skalica – časť 7 

8.   PV Solarsys, s.r.o., Ruskov  415, 044 19 Ruskov – časť 4, 6 

9.   3Mpro, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné – časť 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

10. AXEN HEAT s. r. o., Kukorelliho 3597/69, 085 01 Bardejov – časť 4, 6 

 

 (viď. dokument „Evidencia uchádzačov, ktorí predložili ponuku“) 
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Počet ponúk predložených po predpísanej lehote na predkladanie ponúk:  

nerelevantné pre predmetné verejné obstarávanie. Žiadna z ponúk nebola predložená po 

lehote na predkladanie ponúk. 
 

 

Poverená osoba otvorila ponuky v poradí v akom boli predložené. Ponuky označila 

poradovým číslom zhodným s číslom uvedeným na obálke ponuky a zverejnila obchodné 

mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov, ktorí 

predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, vrátane kritéria na vyhodnotenie ponúk: 
 

Pre časť č. 1: 

1. HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra     

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 28 753,58 € (platca DPH) 

 

2. UTELS s.r.o., Námestie slobody 20/49, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 29 623,39 € (platca DPH) 

 

3. Revízie EZ spol. s r.o., Mierová 64/2, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 27 602,85 € (platca DPH) 

 

Pre časť č. 2: 

1. HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra     

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 18 220,00 € (platca DPH) 

 

2. UTELS s.r.o., Námestie slobody 20/49, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 18 011,00 € (platca DPH) 

 

3. Revízie EZ spol. s r.o., Mierová 64/2, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 17 817,30 € (platca DPH) 

 

4. 3Mpro, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 16 683,50 € (platca DPH) 

 

Pre časť č. 3: 

1. UTELS s.r.o., Námestie slobody 20/49, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 3 491,00 € (platca DPH) 

 

2. Revízie EZ spol. s r.o., Mierová 64/2, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 3 590,30 € (platca DPH) 

 

3. 3Mpro, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 3 504,00 € (platca DPH) 

 

Pre časť č. 4: 

1. UTELS s.r.o., Námestie slobody 20/49, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 13 550,00 € (platca DPH) 

 

2. HELIOSYS s.r.o., Lomená 10, 040 01 Košice 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 12 799,50 € (platca DPH) 

 

3. Revízie EZ spol. s r.o., Mierová 64/2, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 13 955,00 € (platca DPH) 
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4. PV Solarsys, s.r.o., Ruskov  415, 044 19 Ruskov 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 13 199,50 € (platca DPH) 

 

5. 3Mpro, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 13 900,00 € (platca DPH) 

 

6. AXEN HEAT s. r. o., Kukorelliho 3597/69, 085 01 Bardejov 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 13 255,00 € (platca DPH) 

 

Pre časť č. 5: 

1. UTELS s.r.o., Námestie slobody 20/49, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 7 699,40 € (platca DPH) 

 

2. Revízie EZ spol. s r.o., Mierová 64/2, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 8 103,00 € (platca DPH) 

 

3. 3Mpro, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 8 142,20 € (platca DPH) 

 

Pre časť č. 6: 

1. UTELS s.r.o., Námestie slobody 20/49, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 6 250,00 € (platca DPH) 

 

2. HELIOSYS s.r.o., Lomená 10, 040 01 Košice 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 5 672,50 € (platca DPH) 

 

3. Revízie EZ spol. s r.o., Mierová 64/2, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 9 290,50 € (platca DPH) 

 

4. PV Solarsys, s.r.o., Ruskov  415, 044 19 Ruskov 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 7 165,00 € (platca DPH) 

 

5. 3Mpro, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 8 950,00 € (platca DPH) 

 

6. AXEN HEAT s. r. o., Kukorelliho 3597/69, 085 01 Bardejov 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 6 970,00 € (platca DPH) 

 

Pre časť č. 7: 

1. UTELS s.r.o., Námestie slobody 20/49, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 5 510,00 € (platca DPH) 

 

2. AERO SYSTEM, s.r.o., Jarmočná 1816/138, 064 01 Stará Ľubovňa 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 4 680,00 € (platca DPH) 

 

3. HELIOSYS s.r.o., Lomená 10, 040 01 Košice 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 5 672,50 € (platca DPH) 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena po matematickej oprave ... 5 525,50 € 

(platca DPH) 

 

4. Rekuperácie s.r.o., Nádražná 6, 909 01 Skalica 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 4 800,00 € (platca DPH) 
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5. 3Mpro, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 6 220,00 € (platca DPH) 

 

Pre časť č. 8: 

1. ENERG, spol. s r.o., Staré 28, 072 23 Staré 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 14 267,00 € (platca DPH) 

 

2. UTELS s.r.o., Námestie slobody 20/49, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 15 615,50 € (platca DPH) 

 

3. AERO SYSTEM, s.r.o., Jarmočná 1816/138, 064 01 Stará Ľubovňa 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 17 240,00 € (platca DPH) 

 

4. HELIOSYS s.r.o., Lomená 10, 040 01 Košice 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 16 519,00 € (platca DPH) 

 

5. 3Mpro, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 16 685,50 € (platca DPH) 

 

 

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti   

 

V zmysle § 117 ods. 5 ZoVO verejný obstarávateľ (osoba podľa § 8 ods. 1 ZoVO) nesmie 

uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a 

f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). Ustanovenie § 11 

tým nie je dotknuté.  
 

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO sa preukazuje doloženým 

dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 

ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 

Verejný obstarávateľ (osoba podľa § 8 ods. 1 ZoVO) prostredníctvom poverenej osoby 

oslovil potencionálnych uchádzačov, ktorí sú oprávnení dodávať tovar - predmet zákazky, t.j. 

spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO. Verejný obstarávateľ (osoba 

podľa § 8 ods. 1 ZoVO) prostredníctvom poverenej osoby preveril vyššie uvedené (v zmysle 

zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže 

využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon proti byrokracii)) z informačných systémov verejnej správy resp. z verejne 

dostupných registrov (viď. dokumentácia z predmetného verejného obstarávania).  
 

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZoVO sa preukazuje doloženým 

čestným vyhlásením. Z predložených dokladov uchádzačov zástupca verejného obstarávateľa 

(osoby podľa § 8 ods. 1 ZoVO) konštatuje, že všetci uchádzači predložili čestné vyhlásenie 

podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZoVO. Poverená osoba si zároveň splnenie uvedenej podmienky 

účasti uchádzačov (hospodárskych subjektov), ktorí predložili ponuku v lehote na 

predkladanie ponúk, opätovne preverila z informačných systémov verejnej správy. 

 

Všetci oslovení záujemcovia, ale aj uchádzači, spĺňajú vyššie uvedené podmienky účasti. 
 

 

Uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti v zmysle § 117 ods. 5 ZoVO:  

1.   HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra 

2.   ENERG, spol. s r.o., Staré 28, 072 23 Staré 

3.   UTELS s.r.o., Námestie slobody 20/49, 066 01 Humenné 
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4.   AERO SYSTEM, s.r.o., Jarmočná 1816/138, 064 01 Stará Ľubovňa 

5.   HELIOSYS s.r.o., Lomená 10, 040 01 Košice 

6.   Revízie EZ spol. s r.o., Mierová 64/2, 066 01 Humenné 

7.   Rekuperácie s.r.o., Nádražná 6, 909 01 Skalica 

8.   PV Solarsys, s.r.o., Ruskov  415, 044 19 Ruskov 

9.   3Mpro, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné 

10. AXEN HEAT s. r. o., Kukorelliho 3597/69, 085 01 Bardejov 

 

 

Vyhodnotenie ponúk 

 

Zoznam členov komisie na vyhodnotenie ponúk:  

nerelevantné pre predmetné verejné obstarávanie. Komisia nebola zriadená. Vyhodnotenie 

vykonala poverená osoba verejného obstarávateľa v zmysle Poverenia (viď. dokumentácia z 

predmetného verejného obstarávania). 

 

 

Uchádzači predložili nasledovné návrhy na plnenie jednotlivých kritérií na 

vyhodnotenie ponúk na jednotlivé časti: 
 

Pre časť č. 1: 

1. HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra     

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 28 753,58 € (platca DPH) 

 

2. UTELS s.r.o., Námestie slobody 20/49, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 29 623,39 € (platca DPH) 

 

3. Revízie EZ spol. s r.o., Mierová 64/2, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 27 602,85 € (platca DPH) 

 

Pre časť č. 2: 

1. HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra     

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 18 220,00 € (platca DPH) 

 

2. UTELS s.r.o., Námestie slobody 20/49, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 18 011,00 € (platca DPH) 

 

3. Revízie EZ spol. s r.o., Mierová 64/2, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 17 817,30 € (platca DPH) 

 

4. 3Mpro, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 16 683,50 € (platca DPH) 

 

Pre časť č. 3: 

1. UTELS s.r.o., Námestie slobody 20/49, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 3 491,00 € (platca DPH) 

 

2. Revízie EZ spol. s r.o., Mierová 64/2, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 3 590,30 € (platca DPH) 

 

3. 3Mpro, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 3 504,00 € (platca DPH) 

 

Pre časť č. 4: 
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1. UTELS s.r.o., Námestie slobody 20/49, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 13 550,00 € (platca DPH) 

 

2. HELIOSYS s.r.o., Lomená 10, 040 01 Košice 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 12 799,50 € (platca DPH) 

 

3. Revízie EZ spol. s r.o., Mierová 64/2, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 13 955,00 € (platca DPH) 

 

4. PV Solarsys, s.r.o., Ruskov  415, 044 19 Ruskov 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 13 199,50 € (platca DPH) 

 

5. 3Mpro, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 13 900,00 € (platca DPH) 

 

6. AXEN HEAT s. r. o., Kukorelliho 3597/69, 085 01 Bardejov 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 13 255,00 € (platca DPH) 

 

Pre časť č. 5: 

1. UTELS s.r.o., Námestie slobody 20/49, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 7 699,40 € (platca DPH) 

 

2. Revízie EZ spol. s r.o., Mierová 64/2, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 8 103,00 € (platca DPH) 

 

3. 3Mpro, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 8 142,20 € (platca DPH) 

 

Pre časť č. 6: 

1. UTELS s.r.o., Námestie slobody 20/49, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 6 250,00 € (platca DPH) 

 

2. HELIOSYS s.r.o., Lomená 10, 040 01 Košice 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 5 672,50 € (platca DPH) 

 

3. Revízie EZ spol. s r.o., Mierová 64/2, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 9 290,50 € (platca DPH) 

 

4. PV Solarsys, s.r.o., Ruskov  415, 044 19 Ruskov 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 7 165,00 € (platca DPH) 

 

5. 3Mpro, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 8 950,00 € (platca DPH) 

 

6. AXEN HEAT s. r. o., Kukorelliho 3597/69, 085 01 Bardejov 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 6 970,00 € (platca DPH) 

 

Pre časť č. 7: 

1. UTELS s.r.o., Námestie slobody 20/49, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 5 510,00 € (platca DPH) 

 

2. AERO SYSTEM, s.r.o., Jarmočná 1816/138, 064 01 Stará Ľubovňa 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 4 680,00 € (platca DPH) 
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3. HELIOSYS s.r.o., Lomená 10, 040 01 Košice 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 5 672,50 € (platca DPH) 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena po matematickej oprave ... 5 525,50 € 

(platca DPH) 

 

4. Rekuperácie s.r.o., Nádražná 6, 909 01 Skalica 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 4 800,00 € (platca DPH) 

 

5. 3Mpro, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 6 220,00 € (platca DPH) 

 

Pre časť č. 8: 

1. ENERG, spol. s r.o., Staré 28, 072 23 Staré 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 14 267,00 € (platca DPH) 

 

2. UTELS s.r.o., Námestie slobody 20/49, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 15 615,50 € (platca DPH) 

 

3. AERO SYSTEM, s.r.o., Jarmočná 1816/138, 064 01 Stará Ľubovňa 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 17 240,00 € (platca DPH) 

 

4. HELIOSYS s.r.o., Lomená 10, 040 01 Košice 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 16 519,00 € (platca DPH) 

 

5. 3Mpro, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné 

- cena zákazky spolu bez DPH, resp. konečná cena ... 16 685,50 € (platca DPH) 

 
 

Poverená osoba verejného obstarávateľa (osoby podľa § 8 ods. 1 ZoVO) vyhodnotila 

predložené ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky: 

- predložené ponuky všetkých uchádzačov spĺňajú predpísané požiadavky na predmet 

zákazky.  

Pri kontrole Výkazu výmer - Rozpočtu poverená osoba zistila, že uchádzač HELIOSYS s.r.o., 

Lomená 10, 040 01 Košice má v sumárnom Krycom liste všetkých častí rozpočtu, v časti č. 7 

matematickú súčtovú chybu v cene spolu bez DPH, kde je uvedená suma 5 672,50 €. Po 

matematickej oprave je cena časti č. 7 spolu bez DPH 5 525,50 €. Chybná cena je uvedená aj 

v Čestnom vyhlásení uchádzača, kde je v bode II. Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie 

ponúk uvedená cena celkom bez DPH, resp. konečná cena pre neplatcov DPH pre časť č. 7: 

5 672,50 €, po matematickej oprave tam má byť cena 5 525,50 €.  

 

 

Zoznam vylúčených ponúk:  

nerelevantné pre predmetné verejné obstarávanie. Žiadna z ponúk nebude vylúčená. 

 

 

Zoznam uchádzačov, ktorí budú požiadaní o vysvetlenie ponuky:  

nerelevantné pre predmetné verejné obstarávanie. Žiadny z uchádzačov nebude vyzvaný na 

vysvetlenie ponuky. 

 

 

Zoznam uchádzačov, ktorých ponuky sú úplné a splnili požiadavky verejného 

obstarávateľa (osoby podľa § 8 ods. 1 ZoVO) na predmet zákazky:  

1.   HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra – časť 1, 2 
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2.   ENERG, spol. s r.o., Staré 28, 072 23 Staré – časť 8 

3.   UTELS s.r.o., Námestie slobody 20/49, 066 01 Humenné – časť 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

4.   AERO SYSTEM, s.r.o., Jarmočná 1816/138, 064 01 Stará Ľubovňa – časť 7, 8 

5.   HELIOSYS s.r.o., Lomená 10, 040 01 Košice – časť 4, 6, 7, 8 

6.   Revízie EZ spol. s r.o., Mierová 64/2, 066 01 Humenné – časť 1, 2, 3, 4, 5, 6 

7.   Rekuperácie s.r.o., Nádražná 6, 909 01 Skalica – časť 7 

8.   PV Solarsys, s.r.o., Ruskov  415, 044 19 Ruskov – časť 4, 6 

9.   3Mpro, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné – časť 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

10. AXEN HEAT s. r. o., Kukorelliho 3597/69, 085 01 Bardejov – časť 4, 6 

 

 

Poradie úspešnosti ponúk pre jednotlivé časti s odôvodnením ich umiestnenia: 

Pre časť č. 1: 

1. Revízie EZ spol. s r.o., Mierová 64/2, 066 01 Humenné 

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako najúspešnejšia, nakoľko vo svojej 

ponuke predložil najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 1 predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako najnižšia.  
 

2. HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra  

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako druhá najúspešnejšia, nakoľko vo 

svojej ponuke predložil druhú najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 1 predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako druhá najnižšia. 
  
3. UTELS s.r.o., Námestie slobody 20/49, 066 01 Humenné 

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako tretia najúspešnejšia, nakoľko vo 

svojej ponuke predložil tretiu najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 1 predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako tretia najnižšia. 

 

Pre časť č. 2: 

1. 3Mpro, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné 

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako najúspešnejšia, nakoľko vo svojej 

ponuke predložil najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 2 predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako najnižšia.  
 

2. Revízie EZ spol. s r.o., Mierová 64/2, 066 01 Humenné  

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako druhá najúspešnejšia, nakoľko vo 

svojej ponuke predložil druhú najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 2 predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako druhá najnižšia. 
  
3. UTELS s.r.o., Námestie slobody 20/49, 066 01 Humenné 

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako tretia najúspešnejšia, nakoľko vo 

svojej ponuke predložil tretiu najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 2 predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako tretia najnižšia. 

 

4. HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra 

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako štvrtá najúspešnejšia, nakoľko vo 

svojej ponuke predložil štvrtú najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 2 predmetu zákazky 
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z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako štvrtá najnižšia. 

 

Pre časť č. 3: 

1. UTELS s.r.o., Námestie slobody 20/49, 066 01 Humenné 

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako najúspešnejšia, nakoľko vo svojej 

ponuke predložil najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 3 predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako najnižšia.  
 

2. 3Mpro, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné  

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako druhá najúspešnejšia, nakoľko vo 

svojej ponuke predložil druhú najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 3 predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako druhá najnižšia. 
  
3. Revízie EZ spol. s r.o., Mierová 64/2, 066 01 Humenné 

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako tretia najúspešnejšia, nakoľko vo 

svojej ponuke predložil tretiu najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 3 predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako tretia najnižšia. 

 

Pre časť č. 4: 

1. HELIOSYS s.r.o., Lomená 10, 040 01 Košice 

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako najúspešnejšia, nakoľko vo svojej 

ponuke predložil najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 4 predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako najnižšia.  
 

2. PV Solarsys, s.r.o., Ruskov  415, 044 19 Ruskov  

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako druhá najúspešnejšia, nakoľko vo 

svojej ponuke predložil druhú najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 4 predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako druhá najnižšia. 
  
3. AXEN HEAT s. r. o., Kukorelliho 3597/69, 085 01 Bardejov 

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako tretia najúspešnejšia, nakoľko vo 

svojej ponuke predložil tretiu najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 4 predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako tretia najnižšia. 

 

4. UTELS s.r.o., Námestie slobody 20/49, 066 01 Humenné 

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako štvrtá najúspešnejšia, nakoľko vo 

svojej ponuke predložil štvrtú najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 4 predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako štvrtá najnižšia. 

 

5. 3Mpro, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné 

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako piata najúspešnejšia, nakoľko vo 

svojej ponuke predložil piatu najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 4 predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako piata najnižšia. 

 

6. Revízie EZ spol. s r.o., Mierová 64/2, 066 01 Humenné 
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Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako šiesta najúspešnejšia, nakoľko vo 

svojej ponuke predložil šiestu najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 4 predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako šiesta najnižšia. 

 

Pre časť č. 5: 

1. UTELS s.r.o., Námestie slobody 20/49, 066 01 Humenné 

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako najúspešnejšia, nakoľko vo svojej 

ponuke predložil najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 5 predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako najnižšia.  
 

2. Revízie EZ spol. s r.o., Mierová 64/2, 066 01 Humenné  

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako druhá najúspešnejšia, nakoľko vo 

svojej ponuke predložil druhú najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 5 predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako druhá najnižšia. 
  
3. 3Mpro, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné 

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako tretia najúspešnejšia, nakoľko vo 

svojej ponuke predložil tretiu najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 5 predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako tretia najnižšia. 

 

Pre časť č. 6: 

1. HELIOSYS s.r.o., Lomená 10, 040 01 Košice 

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako najúspešnejšia, nakoľko vo svojej 

ponuke predložil najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 6 predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako najnižšia.  
 

2. UTELS s.r.o., Námestie slobody 20/49, 066 01 Humenné 

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako druhá najúspešnejšia, nakoľko vo 

svojej ponuke predložil druhú najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 6 predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako druhá najnižšia. 
  
3. AXEN HEAT s. r. o., Kukorelliho 3597/69, 085 01 Bardejov 

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako tretia najúspešnejšia, nakoľko vo 

svojej ponuke predložil tretiu najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 6 predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako tretia najnižšia. 

 

4. PV Solarsys, s.r.o., Ruskov  415, 044 19 Ruskov 

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako štvrtá najúspešnejšia, nakoľko vo 

svojej ponuke predložil štvrtú najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 6 predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako štvrtá najnižšia. 

 

5. 3Mpro, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné 

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako piata najúspešnejšia, nakoľko vo 

svojej ponuke predložil piatu najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 6 predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako piata najnižšia. 
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6. Revízie EZ spol. s r.o., Mierová 64/2, 066 01 Humenné 

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako šiesta najúspešnejšia, nakoľko vo 

svojej ponuke predložil šiestu najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 6 predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako šiesta najnižšia. 

 

Pre časť č. 7: 

1. AERO SYSTEM, s.r.o., Jarmočná 1816/138, 064 01 Stará Ľubovňa 

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako najúspešnejšia, nakoľko vo svojej 

ponuke predložil najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 7 predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako najnižšia.  
 

2. Rekuperácie s.r.o., Nádražná 6, 909 01 Skalica 

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako druhá najúspešnejšia, nakoľko vo 

svojej ponuke predložil druhú najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 7 predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako druhá najnižšia. 
  
3. UTELS s.r.o., Námestie slobody 20/49, 066 01 Humenné 

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako tretia najúspešnejšia, nakoľko vo 

svojej ponuke predložil tretiu najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 7 predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako tretia najnižšia. 

 

4. HELIOSYS s.r.o., Lomená 10, 040 01 Košice 

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako štvrtá najúspešnejšia, nakoľko vo 

svojej ponuke predložil štvrtú najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 7 predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako štvrtá najnižšia. 

 

5. 3Mpro, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné 

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako piata najúspešnejšia, nakoľko vo 

svojej ponuke predložil piatu najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 7 predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako piata najnižšia. 

 

Pre časť č. 8: 

1. ENERG, spol. s r.o., Staré 28, 072 23 Staré 

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako najúspešnejšia, nakoľko vo svojej 

ponuke predložil najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 8 predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako najnižšia.  
 

2. UTELS s.r.o., Námestie slobody 20/49, 066 01 Humenné 

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako druhá najúspešnejšia, nakoľko vo 

svojej ponuke predložil druhú najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 8 predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako druhá najnižšia. 
  
3. HELIOSYS s.r.o., Lomená 10, 040 01 Košice 

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako tretia najúspešnejšia, nakoľko vo 

svojej ponuke predložil tretiu najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 8 predmetu zákazky 
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z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako tretia najnižšia. 

 

4. 3Mpro, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné 

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako štvrtá najúspešnejšia, nakoľko vo 

svojej ponuke predložil štvrtú najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 8 predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako štvrtá najnižšia. 

 

5. AERO SYSTEM, s.r.o., Jarmočná 1816/138, 064 01 Stará Ľubovňa 

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako piata najúspešnejšia, nakoľko vo 

svojej ponuke predložil piatu najnižšiu ponukovú cenu pre časť č. 8 predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní 

s ponukami ostatných uchádzačov pre danú časť ako piata najnižšia. 

 

 

Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk:  

pri vyhodnocovaní ponúk boli v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk vyhodnotené ponuky 

zvlášť na jednotlivé časti predmetu zákazky. Ponuky boli vyhodnocované na základe: 

najnižšej ceny, vzájomným porovnaním ponukových cien pre dané časti predmetu zákazky.  

 

Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk pre dané časti, bolo zostavené matematicky 

jednoznačné poradie úspešnosti jednotlivých ponúk, pričom úspešnými uchádzačmi - víťazmi 

verejného obstarávania na dané časti sa stali uchádzači:  

- pre časť č. 1: Revízie EZ spol. s r.o., Mierová 64/2, 066 01 Humenné,  

lehota plnenia / dodania: 6 mesiacov, 

- pre časť č. 2: 3Mpro, s.r.o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné, 

lehota plnenia / dodania: 6 mesiacov, 

- pre časť č. 3: UTELS s.r.o., Námestie slobody 20/49, 066 01 Humenné, 

lehota plnenia / dodania: 6 mesiacov, 

- pre časť č. 4: HELIOSYS s.r.o., Lomená 10, 040 01 Košice, 

lehota plnenia / dodania: 6 mesiacov, 

- pre časť č. 5: UTELS s.r.o., Námestie slobody 20/49, 066 01 Humenné, 

lehota plnenia / dodania: 6 mesiacov, 

- pre časť č. 6: HELIOSYS s.r.o., Lomená 10, 040 01 Košice, 

lehota plnenia / dodania: 6 mesiacov, 

- pre časť č. 7: AERO SYSTEM, s.r.o., Jarmočná 1816/138, 064 01 Stará Ľubovňa, 

lehota plnenia / dodania: 6 mesiacov, 

- pre časť č. 8: ENERG, spol. s r.o., Staré 28, 072 23 Staré, 

lehota plnenia / dodania: 6 mesiacov. 

Nakoľko predložili po všetkých stránkach prijateľnú ponuku pre osobu podľa § 8 ods. 1 

ZoVO a z hľadiska kritéria na vyhodnotenie ponúk boli vyhodnotení ako najúspešnejší 

v daných častiach.  

Miesto realizácie: 

hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:  

Humenné. Projekt bude realizovaný v sídle žiadateľa, na adrese: Štefánikova 22, 066 01 

Humenné a v priestoroch Strednej odbornej školy polytechnickej Humenné, na adrese: 

Štefánikova 1550/20, Humenné. 

 

Poverená osoba bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli 

vyhodnocované, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov pre dané časti 

predmetu zákazky. 
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Úspešným uchádzačom oznámi, že ich ponuky osoba podľa § 8 ods. 1 ZoVO prijíma 

a uzavrie s nimi zmluvu pre príslušnú časť v súlade s ich predloženou ponukou, s 

podmienkami vyhláseného verejného obstarávania a ustanovení príslušných právnych 

predpisov, po predložení požadovaných dokladov z výzvy na predloženie ponuky. 

Neúspešným uchádzačom oznámi, že neuspeli, dôvody neprijatia ich ponúk, identifikáciu 

úspešného uchádzača a dôvody prijatia ponuky úspešného uchádzača. 

 

Verejný obstarávateľ - osoba podľa § 8 ods. 1 ZoVO nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, 

ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZoVO (je oprávnený dodávať 

tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu; nemá uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte 

sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu) alebo ak u neho existuje dôvod na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZoVO (ak konflikt záujmov podľa § 23 ZoVO nemožno 

odstrániť inými účinnými opatreniami). Ustanovenie § 11 ZoVO tým nie je dotknuté, t.j. 

verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú 

dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora1) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora2) alebo 

ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu,1) ktorí majú 

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora1) a nie sú zapísaní v registri 

partnerov verejného sektora.2) Zákaz podľa § 11 ods. 1 ZoVO sa nevzťahuje na rámcovú 

dohodu, ktorú uzatvárajú s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom výlučne dvaja 

alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. 
 

1) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
2) § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. 

 

Verejný obstarávateľ - osoba podľa § 8 ods. 1 ZoVO (ak je relevantné) pred uzavretím 

zmluvy preverí vyššie uvedené povinnosti (v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých 

opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)). 

 

 

Predmetné verejné obstarávanie po vyhodnotení ponúk, bolo ukončené dňa 19.01.2022. 

 

 

Táto Zápisnica z otvárania ponúk, vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov 

a vyhodnotenia ponúk, spolu s ostatnými prílohami, tvorí súčasť dokumentácie z verejného 

obstarávania, ktorá bude v zmysle § 117 ods. 8 ZoVO archivovaná v archíve osoby podľa § 8 

ods. 1 ZoVO a to desať rokov od uzavretia zmluvy, ak osobitný predpis46a) neustanovuje inak. 
 
46a) § 39 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 93/2017 Z. z. 

 

 

V Poprade, dňa 19.01.2022 

Zapísal: Ing. Vladimír Margetaj 

 

Poverená osoba: 

 

Ing. Vladimír Margetaj     ........................................................ 

konateľ a pover./splnom. osoba pre verejné obstarávanie  


