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BANSKOBYSTRICKÝ  

SAMOSPRÁVNY KRAJ 

 

Záznam 
zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 
Názov:  Rozvojové služby BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik 

IČO:  52 123 553 

Sídlo:  Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica 

Zastúpený: Peter Bučko – konateľ 

Kontaktná osoba vo veciach procesu verejného obstarávania:   

Ing. Monika Debnárová, odborná referentka pre verejné obstarávanie, +421 949 014 601, 

monika.debnarova@bbsk.sk 

 

2. Identifikácia verejného obstarávania. 
Názov predmetu zákazky: „Nákup vozidiel“ 

Názov projektu: „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka – Opatrenie 

č. 4“ 

Číslo ITMS 2014+: 312031AIM6 

Operačný program:  Ľudské zdroje, Prioritná os: 3: Zamestnanosť, ITMS2014+: 312031AIM6 

 

3. CPV kód. 
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Hlavný predmet, hlavný slovník:   34100000-8 Motorové vozidlá 

Doplňujúci predmet, hlavný slovník:  34130000-7 Motorové vozidlá na prepravu tovaru  

  43000000-3 Strojové zariadenie na hlbinnú 

    a povrchovú ťažbu, stavebné zariadenia 

 

4. Predmet zákazky. 
Predmetom verejného obstarávania je dodanie tovaru – nákladného vozidla a bagra s minimálnymi 

technickými parametrami v zmysle technických špecifikácií uvedených v prílohe č. 1a-b výzvy. 

 

Predmet zákazky je rozdelený na samostatné časti nasledovne: 

• Predmet zákazky č. 1 – Bager 

• Predmet zákazky č. 2 – Nákladné vozidlo 

 
5. Predpokladaná hodnota zákazky. 
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 121 745,00 € bez DPH. 

Predpokladaná hodnota jednotlivých častí predmetu zákazky je:  

• Bager:  71 416,67 € bez DPH 

• Nákladné vozidlo:  50 328,33 € bez DPH 

 

6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk. 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia celková cena v EUR s DPH za časť predmetu zákazky, 

zaokrúhlená na dve desatinné miesta. 
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7. Spôsob vykonania prieskumu a identifikovanie podkladov, na základe ktorých boli ponuky 

vyhodnocované.  
Prieskum trhu bol uskutočnený na základe Výzvy na predkladanie ponúk odoslanej potenciálnym 

uchádzačom a zverejnením tejto výzvy na stránke JOSEPHINE a vo Vestníku verejného obstarávania 

na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Ponuky boli vyhodnocované v súlade s požiadavkami uvedenými 

vo Výzve na predkladanie ponúk. Podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky verejný obstarávateľ 

vyhodnocoval u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí z hľadiska uplatnenia kritérií 

na vyhodnotenie ponúk.  

 

Uvedené platí pre každú časť predmetu zákazky.  

 

Internetový odkaz na zverejnenú Výzvu na predkladanie ponúk spolu s jej prílohami: 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/29493/summary 

 

Internetový odkaz na Výzvu zverejnenú vo Vestníku verejného obstarávania č. 175/2022 zo dňa 08.08.2022 

pod číslom 36570 - WNT: 

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/572792 

 

 

8. Zoznam oslovených záujemcov. 
1. PROCAR, a.s., Demänovská ul. 800, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36384992 
2. Euromotor, s.r.o., Čerešňová 8A, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31561357   
3. Motor-Car Banská Bystrica spol, s.r.o. Zvolenská cesta 48, 974 05 Banská Bystrica, IČO:  36 

643 947 
4. AGROSERVIS spol. s r.o., Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno, IČO: 36519421 
5. HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, 902 01 Pezinok, IČO: 35900008 
6. IZOCAR s.r.o., Petrovanská 32, 080 05 Prešov, IČO: 51813611 
7. Tempus - Trans s. r. o., Rastislavova 110, 040 15  Košice - Mestská časť Juh, IČO: 31712380 
8. TSM SLOVAKIA s.r.o., Francúzskych partizánov 5666, 036 08 Martin, IČO: 45331294 
9. MANNET spol. s r.o., Družstevná 616/13, 922 42 Madunice, IČO: 36227552 
10. KUHN - SLOVAKIA s.r.o., Ďiaľničná cesta 16A, 903 01 Senec, IČO: 31362516 
11. CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, 831 01 Bratislava, IČO: 44047622 
12. Ascendum Stavebné stroje Slovensko s. r. o., Diaľničná cesta 4344, 903 01 Senec, IČO: 

31357083 
13. SLOVAK FINANCE s.r.o., Medveďovej 15, 851 04 Bratislava, IČO: 36810932 
14. AVISO s.r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice - mestská časť Juh, IČO: 50098071 
15. Norwit Slovakia spol. s r.o., Hraničná 4533/2A, 058 01 Poprad, IČO: 31734553 
16. NIGOL s.r.o., Zvolenská cesta 85/A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36720925 
17. AGRA, s.r.o., Langsfeldova 5402/1, 036 01 Martin, IČO: 36382914 
18. DETVA Servis s.r.o., Štúrova 3146, 962 12 Detva, IČO: 31625258 
19. Zeppelin SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31579710 

 
Verejný obstarávateľ overil oprávnenosť vyššie uvedených subjektov dodávať tovar v rozsahu predmetu 
zákazky prostredníctvom informačného systému verejnej správy (oversi.gov.sk). Subjekty zároveň nemajú 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Túto skutočnosť si verejný obstarávateľ overil na stránke 
Úradu pre verejné obstarávanie v Registri osôb so zákazom. 
  
9. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk. 
Dňa 05.08.2022 o 08:56 hod. prostredníctvom systému Josephine. 

 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/29493/summary
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/572792
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10. Lehota na predkladanie ponúk. 
Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 18.08.2022 o 10:00 hod. 

 

11. Zoznam uchádzačov v poradí, v akom predložili ponuky.  
Pre časť predmetu zákazky č. 1 - Bager 

1. SLOVAK FINANCE s.r.o., Medveďovej 15, 851 04 Bratislava, IČO: 36810932 
2. CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, 831 01 Bratislava, IČO: 44047622 
3. MANNET spol. s r.o., Družstevná 616/13, 922 42 Madunice, IČO: 36227552 
4. AGRA, s.r.o., Langsfeldova 5402/1, 036 01 Martin, IČO: 36382914 

 
Pre časť predmetu zákazky č. 2 – Nákladné vozidlo 

1. HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, 902 01 Pezinok, IČO: 35900008 
2. PROCAR, a.s., Demänovská ul. 800, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36384992 

 
12. Dátum otvárania a vyhodnocovania ponúk. 
18.08.2022 po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk 

 

13. Zápis z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. 
 

Predmet zákazky č. 1 - Bager 

Ponuka uchádzača, ktorý sa z hľadiska kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí 

splnila všetky požiadavky na predmet zákazky. Uchádzač vo svojej ponuke predložil požadované dokumenty, 

t.j.: 

• vyplnenú technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru s uvedením ceny za danú časť predmetu 

zákazky, ktorá predstavuje návrh na plnenie kritéria.  

 

Uchádzač zároveň preukázal splnenie podmienok účasti stanovených verejným obstarávateľom, t.j. uchádzač 

je oprávnený dodávať tovar v rozsahu predmetu zákazky (vyplýva z Odpisu registrovaného subjektu z registra 

právnických osôb a podnikateľov získaného z informačného systému verejnej správy oversi.gov.sk) a nemá 

uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (uchádzač predložil čestné vyhlásenie, zároveň overené 

v registri osôb so zákazom na stránke Úradu pre verejné obstarávanie). 

 

V priebehu verejného obstarávania nebol identifikovaný konflikt záujmov, z uvedeného dôvodu neexistuje 
dôvod na vylúčenie uchádzača podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.  
 
Verejný obstarávateľ konštatuje, že v procese vyhodnocovania nebola zaradená do vyhodnotenia ponuka 

jedného uchádzača. Uchádzač SLOVAK FINANCE s.r.o., Medveďovej 15, 851 04 Bratislava, IČO: 
36810932 predložil vo svojej ponuke Technickú špecifikáciu troch rôznych vozidiel s rôznymi cenami 
– návrhmi na plnenie kritéria, pričom neboli vyplnené všetky požadované parametre tak, ako 
verejný obstarávateľ požadoval vo Výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách.   
 

Predmet zákazky č. 2 - Nákladné vozidlo 

Ponuka uchádzača, ktorý sa z hľadiska kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí 

splnila všetky požiadavky na predmet zákazky. Uchádzač vo svojej ponuke predložil požadované dokumenty, 

t.j.: 

• vyplnenú technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru s uvedením ceny za danú časť predmetu 

zákazky, ktorá predstavuje návrh na plnenie kritéria.  
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Uchádzač zároveň preukázal splnenie podmienok účasti stanovených verejným obstarávateľom, t.j. uchádzač 

je oprávnený dodávať tovar v rozsahu predmetu zákazky (vyplýva z Odpisu registrovaného subjektu z registra 

právnických osôb a podnikateľov získaného z informačného systému verejnej správy oversi.gov.sk) a nemá 

uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (uchádzač predložil čestné vyhlásenie a výpis zo zoznamu 

hospodárskych subjektov, zároveň overené v registri osôb so zákazom na stránke Úradu pre verejné 

obstarávanie). 

 

V priebehu verejného obstarávania nebol identifikovaný konflikt záujmov, z uvedeného dôvodu neexistuje 
dôvod na vylúčenie uchádzača podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.  
 
Verejný obstarávateľ konštatuje, že v procese vyhodnocovania nebol vylúčený ani jeden uchádzač/ponuka.  
 

14. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska plnenia kritéria a poradie uchádzačov. 
 

Predmet zákazky č. 1 - Bager 

1. AGRA, s.r.o., Langsfeldova 5402/1, 036 01 Martin, IČO: 36382914 – úspešný uchádzač 
Návrh na plnenie kritéria: 83 844,00 € s DPH 

2. CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, 831 01 Bratislava, IČO: 44047622 
Návrh na plnenie kritéria: 85 524,00 € s DPH 

3. MANNET spol. s r.o., Družstevná 616/13, 922 42 Madunice, IČO: 36227552 
Návrh na plnenie kritéria: 85 680,00 € s DPH 

 

Predmet zákazky č. 2 - Nákladné vozidlo 

1. PROCAR, a.s., Demänovská ul. 800, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36384992 – úspešný 
uchádzač 
Návrh na plnenie kritéria: 65 400,00 € s DPH 

2. HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, 902 01 Pezinok, IČO: 35900008 
Návrh na plnenie kritéria: 71 700,00 € s DPH 

 
Návrh na plnenie kritéria úspešného uchádzača zároveň predstavuje konečnú cenu za danú časť predmetu 
zákazky.  
  
15. Spôsob vzniku záväzku.  
Výsledkom tohto verejného obstarávania je kúpna zmluva, ktorá tvorí prílohu č. 1 Výzvy na predkladanie 
ponúk.  
 
Uvedené platí pre obe časti predmetu zákazky.  
 
Kúpne zmluvy pre obe časti predmetu zákazky (t.j. KZ č. 027/2022/VO a KZ č. 12/2022/VO) sú zverejnené na 
stránke verejného obstarávateľa: https://rozvojovesluzby.sk/dokumenty/ 

 
V Banskej Bystrici, dňa: 07.09.2022 

 

   

 

  Ing. Monika Debnárová 

  kontaktná osoba verejného obstarávateľa 

 

https://rozvojovesluzby.sk/dokumenty/

