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OZNÁMENIE VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 

ZO DŇA 04.04.2019 
 
 
 
 
predkladaných uchádzačmi, v zmysle § 55 ods. (2) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) k zákazke 
s nízkou hodnotou s názvom „Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti TERA PLASTIK, s. r. o.“ – 
stavebné práce vyhlásenej spoločnosťou TERA PLASTIK, s. r. o., výzvou na predkladanie ponúk. 
 
Predmet / názov zákazky:    

„Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti TERA PLASTIK, s. r. o.“ – stavebné práce 

Druh postupu :     zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO 

Lehota na predkladanie ponúk: 15.03.2019 

A) Zoznam všetkých uchádzačov 
 

Číslo 
uchádzača 

Názov uchádzača Sídlo uchádzača 

1 ELEKTRO GROUP ML, s. 

r. o.,  
1304, 913 21 Trenčianska Turná 

2 OSTPOL SLOVAKIA s.r.o.,  Gemerská 5 984 01 Lučenec 

3 ASTENN s.r.o.,  1.mája 567/68 985 59 Vidiná 

4 GACON s.r.o.,  Dlhé Hony 1166/66 911 01 Trenčín 

5 LLK-STAV s.r.o.,  Jasenovská 430 029 57 Oravská Lesná 

 
 

B) Dôvody vylúčenia ponúk obsahujúcich neobvykle nízku cenu: N/A 
 

C) Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: 
 

Identifikácia uchádzača Dôvod vylúčenia 

OSTPOL SLOVAKIA s.r.o., Gemerská 5 984 01 

Lučenec 

Nepredloženie odpovede na žiadosť 

o vysvetlenie/doplnenie ponuky v stanovenej lehote, 

čo bránilo komisii vo vyhodnotení podmienok účasti 

a v odstránení pochybností týkajúcich sa porušenia 

pravidiel hospodárskej súťaže. 

ASTENN s.r.o., 1.mája 567/68 985 59 Vidiná 

Nepredloženie odpovede na žiadosť 

o vysvetlenie/doplnenie ponuky v stanovenej lehote, 

čo bránilo komisii vo vyhodnotení podmienok účasti 

a v odstránení pochybností týkajúcich sa porušenia 

pravidiel hospodárskej súťaže. 
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D) Poradie uchádzačov, ktorých ponuky sa vyhodnocovali a ich súťažných ponúk 
 

Obchodné meno / 

názov uchádzača, 

sídlo / miesto 

podnikania 

uchádzača 

Poradie 

uchádzačov 

Návrh kritéria na 

vyhodnotenie ponúk 

predložené 

uchádzačom 

Podiel 

subdodávky 
Odôvodnenie 

ELEKTRO GROUP 

ML, s. r. o., 1304, 

913 21 Trenčianska 

Turná 

1. 
111 965,74 EUR bez 

DPH 
neuvedený 

Uchádzač splnil 

podmienky účasti 

a požiadavky 

zadefinované 

zadávateľom zákazky. 

Uchádzač predložil 

najnižšiu cenu bez 

DPH za celý predmet 

zákazky spomedzi 

vyhodnocovaných 

ponúk. 

GACON s.r.o., Dlhé 

Hony 1166/66 911 

01 Trenčín 

2. 
119 978,97 EUR bez 

DPH 
neuvedený 

Uchádzač splnil 

podmienky účasti a 

požiadavky 

zadefinované 

zadávateľom zákazky. 

Uchádzač predložil 

druhú najnižšiu cenu 

bez DPH za celý 

predmet zákazky 

spomedzi 

vyhodnocovaných 

ponúk. 

LLK-STAV s.r.o., 

Jasenovská 430 029 

57 Oravská Lesná 

N/A 
121 460,98 EUR bez 

DPH 
neuvedený 

Uchádzač bol 

vylúčený, pretože 

nepredložil odpoveď na 

žiadosť 

o vysvetlenie/doplnenie 

ponuky. V žiadosti 

identifikovala komisia 

aj chyby v počítaní. 

 
E) Zdôvodnenie výberu víťaznej ponuky: Úspešným uchádzačom bol vyhodnotený uchádzač 

ELEKTRO GROUP ML, s. r. o., 1304, 913 21 Trenčianska Turná.  Uchádzač splnil 

podmienky účasti a požiadavky zadefinované zadávateľom zákazky. Uchádzač predložil 

najnižšiu cenu bez DPH za celý predmet zákazky spomedzi vyhodnocovaných ponúk. 

 

V Leviciach 
Dňa 04.04.2019 
 
 
 
Anna Majdáková 
Konateľka spoločnosti 


