
SPRÁVA O ZÁKAZKE 

O B E C    T E R A N Y 
Terany 116, 962 68 Hontianske Tesáre 

 

 

Správa o zákazke podľa § 24 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z. ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ ) v rámci uskutočňovaného prieskumu trhu 

zákazky s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je výber dodávateľa tovaru obstarávaného pod názvom : 
 

„DODANIE ELEKTROSPOTREBIČOV A ZARIADENÍ KUCHYNE – KULTÚRNY DOM TERANY“ 
 

a) IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA : 

Úradný názov :  Obec Terany 

Adresa sídla :  Terany 116, 962 68 Hontianske Tesáre 

Identifikačné číslo : 00 320 323 

Štatutárny zástupca : Mgr. Iveta Gajdošová, starostka obce 
 

PREDMET ZÁKAZKY : 

Predmetom zákazky je dodanie elektrospotrebičov a zariadení kuchyne nachádzajúcej sa v objekte Kultúrneho domu súp.č 116 

v obci Terany. 
 

ROZSAH ZÁKAZKY : 

 Celkový rozsah predmetu zákazky je uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk zo dňa 14.11.2016. 
 

ŠTATISTICKÝ KLASIFIKÁCIA PRODUKCIE ( CPV ) : 

Hlavný slovník : 39220000 – 0  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre 

stravovanie zariadenia. 
 

b) POŽITÝ POSTUP ZADÁVANIA ZÁKAZKY : 

Verejný obstarávateľ výber dodávateľa realizoval podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní zadaním zákazky s nízkou 

hodnotou. 
 

d) IDENTIFIKÁCIA VYBRATÝCH ZÁUJEMCOV A ODÔVODNENIE ICH VÝBERU : 

Na základe dostupných informácií, ako aj na základe internetového prieskumu verejný obstarávateľa Výzvu na predkladanie 

ponúk doručil týmto potenciálnym dodávateľom : 

1. GASTRO-GALAXI, s.r.o., Slovenská 16, 080 01 Prešov ( gastro-galaxi@stonline.sk ) 

2. RM GASTRO – JAZ s.r.o., Levická 7, 949 01 Nitra ( obchodnr@jaz.sk ) 

3. GastroCorp s.r.o., Zvolenská 17/42, 010 08 Žilina ( gastrocorp@gastrocorp.sk, gastrodirect@gastrodirect.sk ) 

4. S. K. S., s.r.o., Cpínova 9, 900 01 Modra ( s.k.s.modra@stonline.sk, s.k.s.modra@gmail.com ) 
 

e) IDENTIFIKÁCIA VYLÚČENÝCH UCHÁDZAČOV ALEBO ZÁUJEMCOV A ODÔVODNENIE ICH VYLÚČENIA : 

Nedošlo k vylúčeniu uchádzača, nakoľko predložili ponuky stanoveným spôsobom a tým splnili podmienky účasti. Celkovo boli, 

v lehote stanovenej na predkladanie ponúk, predložené iba dve ponuky. 
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f) ODÔVODNENIE VYLÚČENIA MIMORIADNA NÍZKYCH PONÚK : 

Nedošlo k vylúčeniu ponuky z dôvodu predloženia mimoriadne nízkej ceny, nakoľko ani jedna z predložených ponúk nebola 

vyhodnotená ako ponuka s mimoriadne nízkou cenou. 
 

g) IDENTIFIKÁCIA ÚSPEŠNÉHO UCHÁDZAČA A ODÔVODNENIE VÝBERU JEHO PONUKY, PODIEL ZÁKAZKY ALEBO 

RÁMCOVEJ DOHODY, KTORÝ ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ MÁ V ÚMYSLE ZADAŤ TRETÍM OSOBÁM, AK JE ZNÁMY : 
 

ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ : 

Obchodný názov a adresa sídla : RM Gastro – JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

Identifikačné číslo uchádzača : 34 153 004 
 

ODÔVODNENIE UVEDENÉHO VÝBERU : 

Uchádzač predložil všetky doklady požadované k splneniu podmienok účasti a súčasne za dodanie tovarov predmetu zákazky 

ponúkol najnižšiu celkovú cenu, ktorá je kritériom na hodnotenie predložených ponúk. Služby týkajúce sa umiestnenia 

a napojenia obstarávaných tovarov na určené miesto, zaškolenia obsluhy zariadení, dodania certifikátov a  vyhlásení o zhode 

v zmysle platnej legislatívy, vykonania a dodania odborných skúšok elektrických zariadení po ich napojení na elektroinštaláciu 

v objekte, vystavenia a odovzdania dokladov o záruke po napojení elektrospotrebičov a preskúšania ich funkčnosti, ako aj 

likvidácie všetkých odpadov vzniknutých pri ich dodaní a montáži nie sú predmetom dodania zákazky a budú verejným 

obstarávateľom zabezpečené v rámci vlastných kapacít alebo prostredníctvom iných spoločností a odborne spôsobilých osôb 

vybratých prieskumom trhu vykonanom na regionálnej úrovni. 
 

PODIEL ZÁKAZKY / RÁMCOVEJ DOHODY, KTORÝ MÁ ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ V ÚMYSLE ZADAŤ TRETÍM OSOBÁM : 

 Tento podiel nie je verejnému obstarávateľovi známy. 
 

h) ODÔVODNENIE POUŽITIA ROKOVACIEHO KONANIA SO ZVEREJNENÍM, SÚŤAŽNÉHO DIALÓGU, PRIAMEHO 

ROKOVACIEHO KONANIA ALEBO ZADÁVANIA KONCESIE ( podľa § 101 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní ) : 

Rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, priame rokovacie konanie, ani zadanie koncesie neboli v tomto procese 

verejného obstarávania použité. 
 

i) ODÔVODNENIE PREKROČENIA LEHOTY ( podľa § 135 ods. 1 písm. h) a písm. l) zákona o verejnom obstarávaní ), 

ODÔVODNENIE PREKROČENIA PODIELU ( podľa § 135 ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní ) : 

Nie je potrebné. 
 

j) ODÔVODNENIE PREKROČENIA LEHOTY ( podľa § 133 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní ) : 

Dôvody uzavretia rámcovej dohody na obdobie dlhšie ako sedem rokov nenastali, nakoľko výsledkom verejného obstarávania je 

uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom ako predávajúcim. 
 

k) DÔVODY ZRUŠENIA POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY, KONCESIE, SÚŤAŽE NÁVRHOV ALEBO 

DÔVODY NEZRIADENIA DYNAMICKÉHO NÁKUPNÉHO SYSTÉMU : 

Použitý postup zadávania zákazky, koncesie, súťaže návrhov nebol verejným obstarávateľom zrušený a dynamický nákupný 

systém nebol zriadený, nakoľko predmet zákazky nie je obstarávaný touto formou. 
 

l) ODÔVODNENIE POUŽITIA INÝCH AKO ELEKTRONICKÝCH PROSTRIEDKOV KOMUNIKÁCIE : 
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Komunikácia so všetkými zúčastnenými spoločnosťami v procese verejného obstarávania bola vykonávaná rovnakým spôsobom  

a to elektronickou formou ( doručovanie e-mailovou poštou ) a súčasne doručovanie originálnych písomnosti poštovými 

zásielkami, aby nedošlo k diskriminácii niektorého z uchádzačov a aby bola zachovaná transparentnosť procesu verejného 

obstarávania. 
 

l) ZISTENÝ KONFLIKT ZÁUJMU A PRIJATÉ OPATRENIA : 

Konflikt záujmu nebol zistený. 
 

l) OPATRENIA PRIJATÉ V SÚVISLOSTI S PREDBEŽNÝM ZAPOJENÍM ZÁUJEMCOV ALEBO UCHÁDZAČOV NA ÚČELY 

PRÍPRAVY POSTUPU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA : 

Na príprave postupu verejného obstarávania sa nezúčastnil ani jeden záujemca alebo uchádzač, resp. ani jeden záujemca alebo 

uchádzač nebol zapojený do prípravy postupu verejného obstarávania. 

 

Terany, 28. november 2016 

 

 

 

 Mgr.   Iveta    G a j d o š o v á 

 starostka obce 

 

 

 

 

 Ing.   Norbert    K e m p 

 referent verejného obstarávania obce 

 

 

 



ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU 
napísaný na Obecnom úrade Terany, Terany 116, 962 68 Hontianske Tesáre, v kancelárii starostky obce dňa 21. novembra 2016 

z priebehu vyhodnotenia ponúk predložených v rámci uskutočňovaného prieskumu trhu zákazky s nízkou hodnotou, ktorej 

predmetom je výber dodávateľa tovarov obstarávaných pod názvom : 

„DODANIE ELEKTROSPOTREBIČOV A ZARIADENÍ KUCHYNE – KULTÚRNY DOM TERANY“ 
 

Verejný obstarávateľ predmetnú zákazku zadáva podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z. ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ ) ako zákazku s nízkou hodnotou 

a samotný výber dodávateľa uskutočňuje formou prieskumu trhu. 
 

Údaje o zákazke : 
 

 Názov zákazky :  Dodanie elektrospotrebičov a zariadení kuchyne – Kultúrny dom Terany.  

 Druh zákazky :  zákazka na dodanie tovaru podľa § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní 
 

Kompletnosť predložených ponúk a ich vyhodnotenie vykonajú : 
 

 Mgr. Iveta Gajdošová, starostka obce 
 

 Ing. Norbert Kemp, referent verejného obstarávania obce 
 

Termín vykonania prieskumu trhu : 
 

 prieskum trhu vykonaný v termíne : od 14. novembra 2016 do 21. novembra 2016 
 

Výzva na predloženie ponuky bola doručená týmto potenciálnym uchádzačom : 
 

 GASTRO-GALAXI, s.r.o., Slovenská 16, 080 01 Prešov ( gastro-galaxi@stonline.sk ) 

 RM GASTRO – JAZ s.r.o., Levická 7, 949 01 Nitra ( obchodnr@jaz.sk ) 

 GastroCorp s.r.o., Zvolenská 17/42, 010 08 Žilina ( gastrocorp@gastrocorp.sk, gastrodirect@gastrodirect.sk ) 

 S. K. S., s.r.o., Cpínova 9, 900 01 Modra ( s.k.s.modra@stonline.sk, s.k.s.modra@gmail.com ) 
 

Zoznam všetkých uchádzačov a plnenie kritérií na hodnotenie ponúk : 
 

Ponuka č.1 : RM Gastro – JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

Elektrospotrebiče a zariadenia ( obstarávané tovary ) 

Cena bez DPH 4 790,12 EUR 

DPH 20 %     958,02 EUR 

Cena s DPH 5 748,14 EUR 

Doprava, montáž a zaškolenie obsluhy 

Cena bez DPH    310,00 EUR 

DPH 20 %       62,00 EUR 

Cena s DPH    372,00 EUR 

Revízia 

Cena bez DPH    158,00 EUR 
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DPH 20 %       31,60 EUR 

Cena s DPH    189,60 EUR 

Ponuka č.2 : S. K. S., s.r.o., Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica 

Elektrospotrebiče a zariadenia ( obstarávané tovary ) 

Cena bez DPH 5 376,38 EUR 

DPH 20 % 1 074,88 EUR 

Cena s DPH 6 449,26 EUR 

Doprava, montáž, zaškolenie obsluhy + revízia 

Cena bez DPH    477,00 EUR 

DPH 20 %       95,40 EUR 

Cena s DPH    572,40 EUR 
 

Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia : 
 

 Nebol vylúčený ani jeden uchádzač. 
 

 Uchádzači splnili podmienky účasti v tomto prieskume trhu. 
 

Identifikácia úspešného uchádzača : 
 

 Prítomní posudzovatelia kompletnosti predložených ponúk a hodnotitelia ich úspešnosti po preštudovaní dokladov 

a vyhodnotení ponúknutých cien za dodanie predmetu zákazky určili nasledovné poradie úspešnosti uchádzačov : 

1. miesto:   RM Gastro – JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

   IČO 34 153 004 

2. miesto:   S. K. S., s.r.o., Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica 

   IČO 31 605 117 
 

Záver : 

 Vyhodnotenie predložených ponúk bolo vykonané v súlade s určeným kritériom na ich hodnotenie, ktorým bola najnižšia 

celková cena s DPH. 

 Verejný obstarávateľ pred zadaním zákazky vykonal prieskum trhu, na základe ktorého bola stanovená predpokladaná hodnota 

zákazky. K stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky verejný obstarávateľ nepožadoval oceniť služby týkajúce sa umiestnenia 

jednotlivých prvkov zákazky na určené miesta, ich napojenia na inštalácie a ostatné služby uvedené vo Výzve na predkladanie 

ponúk zo dňa 14.11.2016.  

 Vyhodnotenie ponúk bolo vykonané tak, aby nedošlo k porušeniu ustanovení zákona o verejnom obstarávaní pri zabezpečení  

požiadaviek na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a následne aj pri zadaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 5 ods. 4 

zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom je dodanie tovaru podľa § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 

Hodnotenou časťou predložených ponúk bolo iba dodanie tovaru a to v rozsahu uvedenom v bode 10. Výzvy na predkladanie 

ponúk. 

 Z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti vynakladania verejných finančných prostriedkov a súčasne z dôvodu zachovania 

transparentnosti procesu verejného obstarávania sa prítomní hodnotitelia ponúk zhodli, že cena ponúknutá uchádzačom 

umiestneným na 1. mieste je za dodanie tovarov predmetu zákazky – elektrospotrebičov a zariadení kuchyne pre verejného 

obstarávateľa prijateľná. 



 Na základe uskutočneného vyhodnotenia predložených ponúk, ktorým je celková cena s DPH je potrebné, aby verejný 

obstarávateľ oznámil výsledok vyhodnotenia všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli hodnotené a súčasne aby úspešného 

uchádzača vyzval k predloženiu návrhu kúpnej zmluvy, ktorej súčasťou bude výkaz – výmer tak, ako je uvedený v cenovej 

ponuke uchádzača. 

 Úspešný uchádzač – predávajúci pri odovzdaní predmetu zákazky kupujúcemu odovzdá aj kompletnú dokumentáciu 

k jednotlivým elektrospotrebičom a zariadeniam.  

 Služby týkajúce sa umiestnenia a napojenia obstarávaných tovarov na určené miesto, zaškolenia obsluhy zariadení, dodania 

certifikátov a vyhlásení o zhode v zmysle platnej legislatívy, vykonania a dodania odborných skúšok elektrických zariadení po ich 

napojení na elektroinštaláciu v objekte, vystavenia a odovzdania dokladov o záruke po napojení elektrospotrebičov 

a preskúšania ich funkčnosti, ako aj likvidácie všetkých odpadov vzniknutých pri ich dodaní a montáži budú verejným 

obstarávateľom zabezpečené v rámci vlastných kapacít a prostredníctvom iných spoločností a odborne spôsobilých osôb 

vybratých prieskumom trhu vykonanom na regionálnej úrovni. 

 Po prerokovaní podmienok kúpnej zmluvy a jej podpísaní oboma zmluvnými stranami je potrebné, aby bola verejným 

obstarávateľom zverejnená v zmysle platnej legislatívy. 

 

Záznam s prieskumu trhu napísaný a na znak súhlasu prítomnými bez výhrad podpísaný. 

 

Meno a priezvisko :                                                   Podpis : 

 

 

Mgr. Iveta Gajdošová 

starostka obce     ................................................................................................................ 

 

 

Ing. Norbert Kemp 

referent verejného obstarávania obce   ................................................................................................................  



SÚHRNNÁ SPRÁVA 

o zákazkách s nízkymi hodnotami uverejnená podľa § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 5 000 EUR bez DPH 

za 4. štvrťrok 2016 

Číslo Predmet zákazky Identifikačné údaje úspešného uchádzača 
Predpokladaná 

hodnota zákazky 
bez DPH 

Hodnota zákazky 
bez DPH 

1. 
Dodanie elektrospotrebičov a zariadení 
kuchyne – Kultúrny dom Terany 
(dodanie tovaru) 

RM Gastro – JAZ s.r.o. 
Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
IČO: 34 153 004 

4 943,00 EUR 4 790,12 EUR 

 

 


