
Z Á P I S N I C A 

z vyhodnotenia ponúk uchádzačov 

 

ZÁKAZKA PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA Č. 25/2006 O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

                ROKOVACIE KONANIE BEZ  ZVEREJNENIA 

Verejný obstarávateľ :  Hradné múzeum vo Fiľakove, Hlavná 14, 986 01  Fiľakovo 

  

Predmet obstarávania :  „Výmena okien a dverí na budove  Mestskej knižnice vo Fiľakove“ 

v nasledovnom rozsahu:   

 

Zloženie pracovnej skupiny obstarávateľa zostavenej za účelom  vyhodnotenia cenových 

ponúk (ďalej len pracovná skupina): 

Mgr. Viktória Tittonová PhD. – riaditeľ  

Ing. Valéria Budaiová – účtovníčka  

 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky zo dňa 22.09.2015 (ďalej len výzva) zverejnená na 

internetovej stránke HMF bola zaslaná trom subjektom podnikajúcim v oblasti: Výroba 

a montáž plastových okien, dverí. 

Na výzvu odpovedali do termínu stanoveného vo výzve traja uchádzači – ktorí predložili 

ponuku s uvedením návrhu na plnenie kritérií hodnotenia ponúk určených  obstarávateľom – 

cena s DPH v EUR – 100 %, v súlade s požadovanými kritériami zákazky. 

 

Identifikácia uchádzačov:  
SK-Fores profi,  s.r.o., Regionálne obchodné zastúpenie Fiľakovo, Štúrova 18, 986 01 

Fiľakovo 

LUKRA-PLAST s.r.o., Železničná 7,  984 01 Lučenec 

PRP-PLASTY s.r.o., OZ Lučenec, A. Jiráska 5505/4B, 984 01 Lučenec  

                                                                                                                                                                                                  

Vyhodnotenie  splnenia podmienok účasti: 

Pracovná skupina vyhodnocovala ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek obstarávateľa, ako 

boli uvedené vo výzve. Dospela k záveru, že uchádzači splnili podmienky účasti na verejnom 

obstarávaní. 

 

Návrh uchádzačov na plnenie kritérií: 

SK-Fores profi,  s.r.o.: 

Cena zákazky: 2 278,68,- EUR s DPH 

Platnosť uvedenej cenovej ponuky neuvedené. 

LUKRA-PLAST s.r.o.: 

Cena zákazky: 2 089,68,- EUR s DPH 

Platnosť uvedenej cenovej ponuky neuvedené. 

PRP-PLASTY s.r.o.: 

Cena zákazky: 1 972,60,- EUR s DPH 

Platnosť uvedenej cenovej ponuky 30 dní. 

 

Vyhodnotenie ponúk uchádzačov: 

Pracovná skupina vyhodnotila ponuky uchádzačov podľa kritéria uvedeného vo výzve – cena s 

DPH v EUR. Na základe uvedeného stanovila poradie úspešnosti uchádzačov nasledovne: 

 

1. PRP-PLASTY s.r.o. 

2. LUKRA-PLAST s.r.o. 

3. SK-Fores profi,  s.r.o. 



 

Identifikácia úspešného uchádzača:   

Pracovná skupina vybrala úspešného uchádzača –  

PRP-PLASTY s.r.o., OZ Lučenec, A. Jiráska 5505/4B, 984 01 Lučenec :  

cena zákazky: 1 972,60,- EUR s DPH. 

 

Cenovú ponuku tohto uchádzača verejný obstarávateľ prijal. 

 

 

Členovia pracovnej skupiny - podpisy: 

 

      

Mgr. Viktória Tittonová, PhD. – riaditeľ   .......................................... 

 

Ing. Valéria Budaiová – účtovníčka   .......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Viktória Tittonová, PhD. 

  riaditeľ HMF 

                 za obstarávateľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo  Fiľakove, dňa 16.10.2015 
 


