
O B E C   B U Š I N C E 
                Obecný úrad, Železničná 4/320, 991 22 Bušince 

Zápisnica z  vyhodnotenia ponúk: 

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:  Obec Bušince 

2. Sídlo verejného obstarávateľa/prijímateľa: Železničná 4/320, 991 22 Bušince 

3. Predmet/názov zákazky: „Stavebné úpravy telocvične ZŠ v obci Bušince” 

4. Druh postupu: podľa § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) - zákazka s nízkou 

hodnotou 

5. Dátum a čas vyhodnotenia: Vyhodnotenie prebiehalo v dňoch: 27.02.2020 so začiatkom o 15.00 hod. 

a 03.03.2020 so začiatkom o 12,00 hod.  

6. Miesto vyhodnotenia: Obecný úrad Bušince,  Železničná 4/320, 991 22 Bušince 

7. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky: (uviesť v poradí, v ktorom boli predložené, s uvedením 
presného názvu uchádzača, s uvedením sídla alebo miesta podnikania uchádzača) 

1.Orfeus s.r.o., ul. Malohontská 1547/7, 97901 Rimavská Sobota dňa 26.02.2020 o 20.04 hod. 
emailom 

2. PEMET STAV s.r.o., Piešť I 73, 962 12 Detva dňa 26.02.2020 o 20.48 hod. emailom  

3. Gabriel Mede, J. Jiskru č. 17, 984 01 Lučenec dňa 27.02.2020 o 07.48 hod. emailom 

8. Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením 
dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy:  

Obchodné meno/
názov uchádzača 
Sídlo/miesto 
podnikania 
uchádzača

Poradie uchádzačov

Návrh kritéria na 
vyhodnotenie ponúk 
predloženého 
uchádzačom v EUR 
bez DPH 

Návrh kritéria na 
vyhodnotenie ponúk 
predloženého 
uchádzačom v EUR s 
DPH

Orfeus s.r.o., ul. 
Malohontská 1547/7, 
97901 Rimavská 
Sobota

1 16 888,00 20 265,60

Gabriel MEde, J. Jiskru 
č. 17, 984 01 Lučenec 2 16 900,00 20 280,00

PEMET STAV s.r.o., 
Piešť I 73, 962 12 
Detva

3 16 999,00 20 398,80
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9. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: niktok nebol požiadaný o 

vysvetlenie a nikto sa nevylučuje 

10. Záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej 
ponuky podpísaný všetkými účastníkmi: neuplatňuje sa, uvedené nebolo potrebné realizovať 

11. Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: nikto sa nevylučuje 

12. Informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti: 

Všetci uchádzači predložili: 
- Identifikačné údaje uchádzača 
- Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  
- Vyplnený Výkaz výmer 
- doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce, ktorý 

zodpovedá predmetu zákazky 

Všetci uchádzači týmto splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky 
Úspešný uchádzač Orfeus s.r.o., ul. Malohontská 1547/7, 97901 Rimavská Sobota preukázal predložením 
dokladov splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1písm. e) 
(Internetový Výpis z obchodného registra SR) a f) (čestné vyhlásenie z 24.02.2020) ZVO - splnil. U 
uchádzača neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO. Uchádzač je zároveň zapísaný v 
Zozname hospodárskch subjektov pod reg. číslom:  2018/7-PO-E8580- 
Úspešný uchádzač : Orfeus s.r.o., ul. Malohontská 1547/7, 97901 Rimavská Sobota 

 Dôvody úspešnosti ponuky úspešného uchádzača:  

Uchádzač Orfeus s.r.o., ul. Malohontská 1547/7, 97901 Rimavská Sobota 

-splnil všetky podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky a náležitosti ponuky a jeho ponuka je pre 

verejného obstarávateľa obec Bušince najviac výhodná, pretože má najnižšiu cenu za celý predmet 

zákazky.  

Zoznam subdodávateľov: 0 (nemá subdodávateľov) 

13. Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou: - 

neuplatňuje sa 

14. Záver vyhodnotenia ponúk: 

Táto zápisnica zodpovedá skutočnosti, čo potvrdzujem svojím podpisom 
V priebehu procesu verejného obstarávania nenastali skutočnosti podľa ZVO, ktoré by smerovali ku konflitu 
záujmov a nedošlo teda ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž 
alebo porušiť princíp transparentnosti či princíp rovnakého zaobchádzania. 

03.03.2020 v Bušinciach 

Zapísala a vyhodnotila: Mária Ivaničová - splnomocnená osoba 
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