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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. 005/2018/ODDVO 
 
 
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. 
Čerstvé ovocie a zelenina  
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky. 
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 15 300,00 EUR bez DPH. 

 
4. Dátum zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk 
Výzva bola zaslaná 3 potenciálnym dodávateľom prostredníctvom e-mailu dňa 11.12.2018. Zároveň bola 
výzva zverejnená na webovom sídle obstarávateľa v sekcii Verejné obstarávania/Informácie 
o VO/Aktuálne výzvy.  
 
5. Lehota na predkladanie ponúk. 
Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 18.12.2018 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 nasledovní potenciálni dodávatelia a bola im zaslaná výzva na 
predloženie ponuky prostredníctvom e-mailu: 

1. Ján Belička - BELSPOL, (IČO: 14444275), belspol@belspol.sk (11.12.2018 o 6:39) 
2. Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ (IČO: 43555811), michaela.krizanova@zdraveovocie.sk 

(11.12.2018 o 6:42) 
3. Ladislav Nagy - Nazel (IČO: 37892835), nazel133@gmail.com (11.12.2018 o 6:45) 

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

1. Ján Belička - BELSPOL, Hronská 27, 962 31 Sliač (IČO: 14444275), ponuka doručená osobne 
dňa 14.12.2018 

2. Ladislav Nagy – Nazel, Dolinka 176, 99 128 Dolinka (IČO: 37892835), ponuka doručená osobne 
dňa 17.12.2018 

3. Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, COburgova 84, 917 02 Trnava (IČO: 43555811), ponuka 
doručená poštou dňa 18.12.2018 

 
9. Dátum otvárania a vyhodnocovania ponúk. 
Vyhodnotenie prieskumu trhu prebehlo dňa 18.12.2018 o 13:00 hod. 
 

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

 
Podmienky účasti splnili všetci uchádzači. V ponuke zaslanej Ľubicou Križanovou nebolo možné priamo 
zistiť výslednú ponukovú cenu, preto sme e-mailom požiadali o zaslanie cenovej ponuky s viditeľnou 
výslednou cenou. Ľubica Križanová zaslala ponuku ako prílohu e-mailu 18.12.2018 o 14:43. 
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11. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska plnenia kritéria a poradie uchádzačov. 
 

V súlade s kritériom na vyhodnotenie ponúk je poradie uchádzačov nasledovné: 
1. Ján Belička - BELSPOL  18 417,15 EUR bez DPH 22 100,58 EUR s DPH 
2. Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 19 799,05 EUR bez DPH 23 758,86 EUR s DPH  
3. Ladislav Nagy – Nazel   20 640,95 EUR bez DPH 24 769,14 EUR s DPH  

 
Víťaznú ponuku predložil uchádzač:  
Ján Belička - BELSPOL, Hronská 27, 962 31 Sliač (IČO: 14444275) 
 
Kritériom na výber víťaznej ponuky bola najnižšia celková cena. Cenová ponuka prekročila 
predpokladanú hodnotu zákazky, s čím vedúca školskej jedálne súhlasila. Ceny viacerých tovarov sa 
zvýšili oproti predpokladanej hodnote aj viac ako o 10 %. Nárast cien sme následne overili aj s prehľadmi 
nárastov cien na stránke http://www.apa.sk/ovocie-a-zelenina-1 za 48. týždeň 2018. 
  
12. Ďalšie (doplňujúce) informácie. 
 
Uchádzači, ktorí predložili ponuky, budú o výsledku prieskumu trhu oboznámení e-mailom po ukončení 
zasadnutia komisie na vyhodnotenie ponúk. 
 
 
Žiar nad Hronom 18. decembra 2018 
 
 
 
Prieskum trhu uskutočnili a vyhodnotili: 
 
 Mgr. Mária Wagnerová  pracovník pre VO  ................................. 
 
 Mária Pavlová   vedúca školskej jedálne  ................................. 
 
 
 
 
Schválil štatutárny zástupca: 
 
     
 
 
 
 
 

Ing. Dana Paálová 
riaditeľka školy 


