
Príloha č. 5 Príkazu č. 002/2018/ODDFIVO - Vzor záznamu zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou 

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“) a podľa čl. 6 Príkazu č. 002/2018/ODDFIVO 

 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 

verejný obstarávateľ podľa §7 ods. 1 písm. d) ZVO 
 
Názov:  Gymnázium Milana Rúfusa 
Sídlo:  Ul. J. Kollára 2, 967 01 Žiar nad Hronom 
IČO:  00160881 
Zastúpený: Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy 
 
2. Názov predmetu zákazky. 
Pekárenský tovar a čerstvé pečivo pre Školskú jedáleň ako súčasť Gymnázia Milana Rúfusa 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky. 
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 2 800,00 EUR bez DPH. 

 
4. Dátum zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk 
Výzva bola zaslaná 3 potenciálnym dodávateľom prostredníctvom e-mailu dňa 12.07.2018. 

 
5. Lehota na predkladanie ponúk. 
Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 27. júla 2018 o 10.00 hod. 
 
6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk. 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR s DPH na kompletný predmet 
zákazky. 

 
7. Zoznam oslovených dodávateľov. 
V rámci prieskumu trhu boli oslovení traja potenciálny dodávatelia a bola im zaslaná výzva na 
predloženie ponuky prostredníctvom e-mailu: 

1. Anton Antol s.r.o. (IČO: ), odbyt@antonantol.sk (12.7.2018 o 10:44) 
2. KREMPEK s.r.o. (IČO: ), krempek@krempek.sk (12.7.2018 o 10:45) 
3. Pekáreň Žarnovica (IČO: ), foltan@pekarenzarnovica.sk (12.7.2018 o 10:46) 
 

8. Zoznam uchádzačov. 
V stanovenom termíne ponuku predložili dvaja uchádzači v nasledovnom poradí podľa termínu 
doručenia ponuky: 

1. KREMPEK s.r.o. (IČO: 46621032), ponuka zaslaná e-mailom z krempek@krempek.sk 
(12.7.2018 o 13:08) 

2. Anton Antol s.r.o. (IČO: 36039730), ponuka doručená poštou dňa 26.7.2018 
 

9. Dátum otvárania a vyhodnocovania ponúk. 
Vyhodnotenie prieskumu trhu prebehlo dňa 31.07.2018 o 10:00 hod. 

 
10. Zápis z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. 
Podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa splnili obaja uchádzači.  

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

 
V súlade s kritériom na vyhodnotenie ponúk je poradie uchádzačov nasledovné: 

1. KREMPEK s.r.o. 2 705,35 EUR bez DPH 3 129,80 EUR s DPH  
2. Anton Antol s.r.o. 2 733,50 EUR bez DPH 3 163,30 EUR s DPH 

 
Víťaznú ponuku predložil uchádzač: KREMPEK s.r.o., P. Križku 384/7, 967 01 Kremnica 
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12. Ďalšie (doplňujúce) informácie. 
Uchádzači, ktorí predložili ponuky, boli o výsledku prieskumu trhu oboznámení emailom dňa 31. 07. 
2018. 
 
 
Žiar nad Hronom 31. júla 2018 
 
 
 
Prieskum trhu uskutočnili a vyhodnotili: 
 
 Mgr. Mária Wagnerová  pracovník pre VO  ................................. 
 
 Mária Pavlová   vedúca školskej jedálne  ................................. 
 
 
 
 
Štatutárny zástupca: 
 
     
 
 

Ing. Dana Paálová 
riaditeľka školy 


