
    MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-LAMAČ 

Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava 
  

 

ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK 
ZO DŇA 29. 12. 2021 O 10:00 HOD. 

podľa § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 
 
Názov:   Mestská časť Bratislava-Lamač 
Sídlo:   Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava 
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený 

zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a zákonom SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR 
Bratislave v znení neskorších predpisov 

Štatutárny orgán: Ing. Lukáš Baňacký, starosta 
IČO:   00 603 414 
 
 
2. Predmet zákazky 

 
Zabezpečenie stavebného stroja - šmykom riadený nakladač 

 
Lehota na predkladanie ponúk:  Do 29. 12. 2021, 9:00 hod. 
 
Miesto a čas otvárania ponúk:  Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Lamač 
      Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava 
      Dňa 29. 12. 2021 o 10:00 hod. 
 
 
3. Komisia na vyhodnotenie ponúk 
 
Na otváraní ponúk sa zúčastnili členovia komisie na vyhodnotenie ponúk v nasledovnom 
zložení: 
 
Pavol Hyravý      - predseda komisie 
Ing. Lukáš Baňacký   - člen komisie 
Mgr. Michaela Kövári Mrázová - člen komisie 
 
Komisia pred začiatkom otvárania ponúk overila neporušenosť doručených ponúk a vyhlasuje, 
že všetky ponuky sú neporušené a nikto s nimi nemanipuloval. 
 
 
4. Kritérium pre vyhodnotenie ponúk 
 
Ako kritérium pre vyhodnotenie ponúk bola určená najnižšia cena v EUR bez DPH. 
 
 
5. Zoznam predložených ponúk 
 
Lehota na predkladanie ponúk bola v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej dňa 
20. 12. 2021 určená do 29. 12. 2021, 9:00 hod. Verejný obstarávateľ v rámci lehoty na 
predkladanie ponúk obdržal ponuky od 1 uchádzača: 
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Názov a sídlo uchádzača Dátum a čas 
doručenia ponuky 

Návrh na plnenie 
kritérií 

DETVA Servis, s.r.o. 
Štúrova 3146,  962 12 Detva   
 

22. 12. 2021 
12:30 

54 449,36 bez DPH 
65 034,00 s DPH 
 

 
 
6. Vysvetlenie a vylúčenie ponúk 
 
Všetky ponuky predložené uchádzačmi boli verejnému obstarávateľovi doručené riadne 
a včas, v kompletnom požadovanom znení. Žiaden z uchádzačov nebol vyzvaný na 
vysvetlenie ponuky.  
 
Žiaden z uchádzačov nebol vylúčený.   
 
7. Vyhodnotenie predložených ponúk a stanovenie poradia 
 
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení predložených ponúk určil poradie uchádzačov na 
základe úspešnosti splnenia kritérií uvedených v bode 4 (úspešný uchádzač je na 1. mieste): 
 
 

Por. Názov a sídlo uchádzača Dátum a čas doručenia 
ponuky 

Návrh na plnenie 
kritérií 

1. DETVA Servis s.r.o.  
Štúrova 3146, 962 12 Detva 
 

22. 12. 2021 
12:30 

54 449,36 bez DPH 
65 034,00 s DPH 
 

 
 
8. Záver 
 
Členovia komisie vyhlasujú, že súhlasia s touto zápisnicou z otvárania ponúk, čo potvrdzujú 
svojím vlastnoručným podpisom. 
 
 
Pavol Hyravý v. r.                                           ................................................ 
        predseda komisie 
 
 
Ing. Lukáš Baňacký v. r.    ................................................ 
           člen komisie 
 
 
Mgr. Michaela Kövári Mrázová v. r.   ................................................ 
           člen komisie 
 
 
 


