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Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 
kedy dotovaná osoba, ktorá dostane viac alebo menej ako 50% finančných prostriedkov na realizáciu stavebných prác 

(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 
 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Obchodné meno / Názov Ing. Gabriel Nagypál-Autodielňa Gabriel 

Poštová adresa Mokrá Lúka 260, 050 01 Revúca 

IČO 37543563 

DIČ 1020029483 

IČ DPH SK1020029483 

Štatutárny zástupca Ing. Gabriel Nagypál (SZČO) 

Kontaktná osoba 
Ing. Mária Pokryvková, osoba poverená realizáciou verejného 
obstarávania 

tel. č. +421 907 395 225 – Ing. Mária Pokryvková 

e-mail maria.pokryvkova@gmail.com 

 
2. Identifikácia projektu 

Názov projektu PODPORA PODNIKANIA A INOVÁCIÍ 

Názov zákazky AUTODIELŇA GABRIEL-MOKRÁ LÚKA 

Druh zákazky Stavebné práce 

Predpokladaná hodnota zákazky 200 126,96 EUR bez DPH 

Stručný opis zákazky 

Predmetom verejného obstarávania sú stavebné práce, jedná sa o 
novostavbu samostatne stojaceho objektu haly, spevnené plochy a úpravu 
existujúceho vstupu na pozemok 
Kód CPV 45000000-7 Stavebné práce 

Operačný program Integrovaný regionálny operačný program 

Výzva - kód Výzvy IROP-CLLD-R013-511-001 

Aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií   

Fond Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou 

Špecifický cieľ 
5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a 
inovácií 

 
3. Požadovaný termín a miesto dodania 

Miestom poskytnutia predmetu zákazky je. parc.: 268, 269/1,2, 267/2; k.ú.: Morká Lúka, okr.: Revúca. Termín dodania 
predmetu zákazky je do 9 mesiacov od prevzatia staveniska.   

 
4. Spôsob vykonania prieskumu: e-mailovým oslovením dodávateľov 

 
5. Lehota na predloženie ponuky: do 10.06.2022 do 14:00 
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6.  Zoznam oslovených potenciálnych uchádzačov/subjektov: 
 

P. 
č. 

Dodávateľ (obchodné meno, 
adresa sídla, resp. miesta 

podnikania, IČO) 

Kontaktná osoba 
Tel. číslo / email 

Spôsob 
a dátum 

oslovenia 

Overenie - 
oprávnenosť 

záujemcu dodať 
požadované 

plnenie 

Overenie, že 
záujemca 

nemá zákaz 
účasti vo VO 

1. 
Dušan Laboš 
Muráň 252, 049 01 Muráň 
IČO: 37545019 

Dušan Laboš 
(labos@atlas.sk) 

31.05.2022, 
emailom 

áno áno 

2. 
ADVIS, s.r.o. 
Maša 439/18, 050 01 Revúca 
IČO: 36639630 

Mgr. Natália Poprocká 
(advis.sro@gmail.com) 

31.05.2022, 
emailom 

áno áno 

3. 

Snowstav s.r.o. 
Dostojevského 4672/73 
058 01 Poprad 
IČO: 45610843 

Ľubomír Šramko 
(snowstav.sramko@gmail.com) 

31.05.2022, 
emailom 

áno áno 

 

Prehlasujem, že som overila, či sú oslovení záujemcovia oprávnení realizovať stavebné práce v rozsahu predmetu 
zákazky a že nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
Spôsob overenia: webové sídlo www.orsr.sk, v prípade zákazku účasti webové sídlo www.uvo.gov.sk. 

 
7. Zoznam uchádzačov/subjektov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk: 

P. 
č. 

Dodávateľ (obchodné meno, adresa 
sídla, resp. miesta podnikania, IČO) 

Dátum a spôsob 
predloženia 

ponuky 

Cena spolu bez 
DPH (EUR) 

DPH 20% 
(EUR) 

Celková cena 
spolu s DPH 

(EUR) 

1. 
ADVIS, s.r.o. 
Maša 439/18, 050 01 Revúca 
IČO: 36639630 

Doručená emailom 
dňa 09.06.2022 

o 12:41 
200 048,15 40 009,63 240 057,78 

2. 
Dušan Laboš 
Muráň 252, 049 01 Muráň 
IČO: 37545019 

Doručená emailom 
dňa 09.06.2022 

o 21:03 
199 189,40 39 837,88 239 027,28 

3. 
Snowstav s.r.o. 
Dostojevského 4672/73, 058 01 Poprad 
IČO: 45610843 

Doručená poštou 
dňa 10.06.2022 

o 13:18 
200 124,89 40 024,98 240 149,87 

 

 
8. Výsledné poradie uchádzačov: 

P. č. 
Dodávateľ (obchodné meno, adresa sídla, 

resp. miesta podnikania, IČO) 
Celková cena spolu bez DPH 

Poriadie podľa návrhu 
kritéria 

1. 
Dušan Laboš 
Muráň 252, 049 01 Muráň 
IČO: 37545019 

199 189,40 EUR 1. 

2. 
ADVIS, s.r.o. 
Maša 439/18, 050 01 Revúca 
IČO: 36639630 

200 048,15 EUR 2. 

3. 
Snowstav s.r.o. 
Dostojevského 4672/73, 058 01 Poprad 
IČO: 45610843 

200 124,89 EUR 3. 

 
9. Informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti: 

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na 
predmet zákazky sa uskutočnilo po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk,(cena v EUR bez DPH) a 
to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak by ponuka uchádzača neobsahovala všetky 

http://www.orsr.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
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náležitosti výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie/doplnenie predložených dokladov. Ak by došlo k vylúčeniu 
uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u 
ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky 
účasti a požiadavky na predmet zákazky. 

 

Dodávateľ 
(obchodné meno, adresa jeho 
sídla) 

Opráv. -
realizovať 

stavebné práce 
(§ 32 ods. 1 

písm. e)  

Vyhlásenie 
uchádzača 

Návrh na 
plnenie 
kritérií  

Rozpočet 
(výkaz výmer) 

Celkové 
hodnotenie 

Splnil/nesplnil 

Dušan Laboš 
Muráň 252, 049 01 Muráň 
IČO: 37545019 

✓ ✓ ✓ ✓ splnil 

 
 

10. Zoznam záujemcov / uchádzačov, ktorí boli vyzvaní na vysvetlenie / doplnenie podľa § 40 ods. 4 ZVO: 
 

P. č.: Obchodné meno/názov uchádzača 
Sídlo/miesto podnikania uchádzač 

 Vyzvaný uchádzač: žiaden 

 
11. Zoznam vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: 

P. č.: Obchodné meno/názov uchádzača 
Sídlo/miesto podnikania uchádzač 

 Vylúčený uchádzač: žiaden  

 
12. Vyhodnotenie prieskumu: 

 

Kritérium na vyhodnocovanie ponúk: 

   Kritérium 
Pre výber dodávateľa bola vyhodnocovaná celková cena za predmet zákazky 
uvedená v ponukách uchádzačov. Ako úspešný uchádzač bol vyhodnotený 
uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu za celý predmet zákazky bez DPH. 

 

Ponuky: 

Počet predložených ponúk 3 

Počet vyhodnocovaných ponúk 1 

Počet vylúčených ponúk 0 

 

Identifikácia úspešného uchádzača:   

Obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH 

Dušan Laboš 
Muráň 252, 049 01 Muráň 
IČO: 37545019 

 199 189,40 239 027,28 

 

Identifikácia neúspešných uchádzačov: 
  

Obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH 

ADVIS, s.r.o. 
Maša 439/18, 050 01 Revúca 
IČO: 36639630 

200 048,15 240 057,78 

Snowstav s.r.o. 
Dostojevského 4672/73, 058 01 Poprad 
IČO: 45610843 

200 124,89 240 149,87 
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13. Konečná zmluvná cena ponuky úspešného uchádzača:  199 189,40 EUR bez DPH 
 

14. Spôsob vzniku záväzku: Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka 

 
15. Meno a priezvisko, funkcia osoby, ktorá vykonala prieskum: Ing. Mária Pokryvková, osoba splnomocnená pre 

verejné obstarávanie 
 

16. Mená a dátum vyhodnotenia predložených ponúk:  
 

Meno a priezvisko Podpis Dátum 

Osoba poverená vykonaním 
prieskumu trhu 

Ing. Mária Pokryvková, osoba 
poverená pre VO 

 20.06.2022 

Osoba zodpovedná za 
vykonanie prieskumu trhu 

Ing. Gabriel Nagypál  20.06.2022 

 
 
Vyhlásenie: 

Vyhlasujem, že pri vykonávaní tohto prieskumu trhu som postupoval transparentne, odborne, v súlade so svojim najlepším 
presvedčením a nestranným spôsobom voči všetkým osloveným subjektom s dôrazom na účelné, efektívne a hospodárne 
vynakladanie finančných prostriedkov. 

Vyhlasujem, že v súvislosti s vyhodnotením zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom 
a potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé. 

Vo verejnom obstarávaní nebol identifikovaný žiadny reálny ani potenciálny konflikt záujmov v zmysle § 23 ZVO, ktorý by 
mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princípy verejného obstarávania definované v ZVO. 

 

 

        –––––––––––––––––––––––––––                    ––––––––––––––––––––––––––– 
          Vypracoval                                             Schválil 

  Ing. Mária Pokryvková, poverená osoba pre VO                      Ing. Gabriel Nagypál 
 

 

 

 

Revúca, dňa 20.06.2022 

 
 


