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Profil verejného obstarávateľa 
------------------------------------------------ 

 

    
Naša značka: Vaša značka:      Vybavuje: V Poprade  dňa:  

2018/1/IZO       Ing. S.Žilinčík  12.07.2018 

 

VEC:  „Infraštruktúra pre zber vybraných druhov odpadov v obci Gemerská Poloma“ 

- informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

 

Týmto Vám na základe poverenia verejného obstarávateľa (Obec Gemerská Poloma) 

v zmysle § 113 ods.1. v nadväznosti na § 55 ods.2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „ZoVO“) oznamujeme 

výsledok verejného obstarávania podlimitnej zákazky (Vestník verejného obstarávania č. 

104/2018 zo dňa 28.05.2018  značka : 7404 – WYP)  na uskutočnenie stavebných prác - 

zhotovenie stavebného diela: „Infraštruktúra pre zber vybraných druhov odpadov v obci 

Gemerská Poloma“.  

 

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku a ktorých ponuky boli otvorené: 

1./ Združenie CASON-VINOGOLD, SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota na základe zmluvy   

     o združení č.02/2018: 

     vedúci združenia:  

     CASON CONSULTING a.s., SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota,  IČO: 36597708 

     člen združenia: 

     VINOGOLD s.r.o., Padarovce 2, 980 23 Teplý Vrch, IČO: 36058581 

 

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku a ktorí splnili podmienky účasti ako aj 

požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a ktorí postúpili do 

vyhodnotenia poradia úspešnosti ponúk:  

1./ Združenie CASON-VINOGOLD, SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota na základe zmluvy   

     o združení č.02/2018: 

     vedúci združenia:  

     CASON CONSULTING a.s., SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota,  IČO: 36597708 

     člen združenia: 

     VINOGOLD s.r.o., Padarovce 2, 980 23 Teplý Vrch, IČO: 36058581 

 

Uchádzači predložili nasledovné návrhy na plnenie jednotlivých kritérií na 

vyhodnotenie ponúk: 

1./ Združenie CASON-VINOGOLD, SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota ktorý navrhol 

nasledovné plnenie kritérií: 

I.   Celková cena za celý predmet zákazky vrátane DPH v €:                                 562 843,13 

II.  Svetelnotechnické parametre ako svetelnotechnické parametre osvetľovacej sústavy  

      vonkajšej pracovnej spevnenej plochy  a to v zložení : 

- Intenzita osvetlenia E  lx:                                                                                      55,8 

- Rovnomernosť osvetlenia U0 (len číslo bez fyzikálnej veličiny):                         0,051                



III. Svetelnotechnické parametre ako svetelnotechnické parametre osvetľovacej sústavy  

      vnútorných priestorov prevádzkovej budovy  a to v zložení : 

- Intenzita osvetlenia E  lx:                                                                                    304,77     

- Rovnomernosť osvetlenia U0 (len číslo bez fyzikálnej veličiny):                           0,33                

IV. Spotreba elektrickej energie  ako hodinová spotreba elektrickej energie  

       celej inštalovanej sústavy pri plnom výkone v kWh:                                                3,56  

V. Tepelnotechnické parametre ako merná spotreba tepla  

       na vykurovanie QH,nd,r1,2 v kWh/(m3a):               35,59       

 

Na základe vyššie uvedeného komisia podľa stanovených kritérií vyhodnotila poradie 

úspešnosti ponúk,  pričom uchádzačom,  ktorého  ponuka  sa  umiestnila  na  prvom  mieste, 

sa stal uchádzač:  

Združenie CASON-VINOGOLD, SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota na základe zmluvy  o 

združení č.02/2018: 

vedúci združenia:  

CASON CONSULTING a.s., SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota,  IČO: 36597708 

člen združenia: 

VINOGOLD s.r.o., Padarovce 2, 980 23 Teplý Vrch, IČO: 36058581. 

Úspešný    uchádzač   garantuje,   že    zhotoví   stavebné    dielo „Infraštruktúra pre zber 

vybraných druhov odpadov v obci Gemerská Poloma“ v zmysle podmienok predmetného 

verejného obstarávania a ním predloženej ponuky. 

 

Poradie úspešnosti ponúk s odôvodnením ich umiestnenia: 

1./ Združenie CASON-VINOGOLD, SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota 

Ponuka  menovaného uchádzača bola  vyhodnotená  ako  prvá v poradí. Nakoľko ako jediný 

predložil ponuku a tak z uvedeného dôvodu automaticky vo všetkých hodnotiacich kritériách 

bol vyhodnotený ako prvý v poradí. Známy podiel subdodávok: 8,0 % 

Zároveň komisia konštatuje, že uchádzač vo svojej ponuke v I. vyhodnocovacom kritériu 

ponúkol cenu nižšiu ako bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky a v ostatných 

hodnotiacich kritériách predložil návrhy na ich plnenie, ktoré spĺňajú kvalitatívne požiadavky 

stanovené v STN, pričom splnil všetky ostatné požiadavky verejného obstarávateľa na 

predmet zákazky. Z uvedeného  vyplýva, že sa  nenaplnili dôvody na zrušenie použitého 

postupu zadávania zákazky podľa §113 ods. l  v nadväznosti na §57 ods.2 ZoVO. 

 

Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať Zápisnicu alebo podpísal Zápisnicu 

s výhradou: 

Žiaden prítomný člen komisie nevzniesol výhrady priebehu rokovania komisie.  

 

      Uchádzač predložil ponukovú cenu vyššiu ako je  limit (100 000,00 €) uvedený v §2 ods.2 

zákona č.315/2016Z.z. (Zákon o registri partnerov verejného sektora), a preto komisia 

elektronicky preverila jeho zapísanie do registra partnerov verejného sektora. Po tomto úkone 

konštatovala, že uchádzač spĺňa podmienky zákona č.315/2016Z.z. Zároveň komisia 

konštatovala, že v predloženom zozname navrhovaných subdodávateľov s predpokladanými 

predmetmi subdodávok sa nenachádza ani jeden navrhovaný subdodávateľ, u ktorého sa 

predpokladá podiel na plnení viac ako je limit (100 000,00 €) uvedený v §2 ods.2 zákona 

č.315/2016Z.z. (Zákon o registri partnerov verejného sektora), a preto nie je potrebné  

preverovať zapísanie subdodávateľov do registra partnerov verejného sektora.  To však 

nezbavuje verejného obstarávateľa povinnosti si preverovať požiadavky na osobné postavenie 

prípadného nového subdodávateľa v priebehu realizácie predmetu zákazky, a to bez rozdielu 

aký vysoký podiel predmetu zákazky bude realizovať akýkoľvek iný subdodávateľ. 



     Na základe vyššie uvedeného komisia odporúča verejnému obstarávateľovi uzavrieť 

s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo na zhotovenie stavebného diela – predmetu zákazky. 

       

      V zmysle § 113 ods. 1 v nadväznosti na § 55 ods. 2 ZoVO oznámi verejný obstarávateľ 

uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejní 

informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému 

uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, pričom ho zároveň vyzve na súčinnosť pri 

uzatváraní zmluvy v zmysle §56 ods. 8 ZoVO, v prípade neposkytnutia tejto súčinnosti bude 

verejný obstarávateľ postupovať v zmysle ostatných ustanovení §56 ZoVO.  

 

Proti výsledku vyhodnotenia ponúk môže byť podaná námietka v zmysle podmienok 

Zákona o verejnom obstarávaní. 

                                                                 

 

S úctou 

 

 

 

  

                                                        ..................................................... 

        Ing. Slavko Žilinčík      

splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie 

 

 


