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Zápisnica  z vykonania prieskumu trhu (ZsNH) 
Z vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 434/2015 Z. z.  o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„ZVO“) 

 

Názov predmetu zákazky:  

Dodávka ovocia a zeleniny pre Domov MÁRIE na obdobie od 01.10.2021 – 31.12.2021 

 

Osoba alebo komisia, ktorá vykonala prieskum trhu: 

Ing. Miroslava Bernátová, riaditeľka  

 

Identifikácia predmetu zákazky: 

Zákazka s názvom:  „Dodávka ovocia a zeleniny.“ 

Predmetom obstarávania je dodávka ovocia a zeleniny. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 

6.900,00--EUR. 

 

Lehota na predkladanie ponúk: 29.09. 2021 do 12:00 hod  

 

Názov a sídlo dodávateľa, ktorého ponuka bola predmetom prieskumu trhu:  
 

Názov: Štefan Mesároš –VEZOPAX  

Sídlo: Lieskovská cesta 2737, 962 21 Lieskovec 

IČO: 10 928 693 

e-mail: vezopax@vezopax.sk 

 
 

Názov: Július Gobolos  

Sídlo: Malé Ludince 78, 973 01 Malé Ludince 

IČO: 35 597 755 

e-mail: gobolfruitis@gmail.com  

 

 

Názov: JARMILA SZEGENOVA 

Sídlo: L. Svobodu 27, 969 01 Banská Štiavnica 

IČO: 34 543 945 

e-mail: pogofruit@gmail.com 

 

 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky 

kritérium: najnižšia cena (jediné kritérium) na základe § 44 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

Spôsob vykonania prieskumu: 
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Prieskum trhu bol vykonaný e-mailovým zaslaním dňa 10.08.2021 výzvy na predkladanie 

ponúk trom  vybratým  uchádzačom.  

 

1. Vezopax – Šefan Mesároš 

2. Július Gobolos 

3.Jarmila Szegéňová 

 

 

Predložené doklady:  

Cenová  ponuka boli doručená od jedného uchádzača  v listinnej podobe  v lehote na 

predkladanie ponúk, ktorá bola do 29.09.2021 do 12-tej hod v nasledovnom poradí:  

1. Jarmila Szegéňová, ostatní uchádzači cenovú ponuku nepredložili.  

 

1.JARMILA SZEGENOVA.  
- cenová ponuka doručená v listinnej  podobe  dňa 29.09. 2021 čas: 8:39 hod ,   číslo 

spisu 489/2021, číslo evid. 117/2021 

- obsahovala:  cenovú ponuku, podrobnú špecifikáciu predmetu zákazky, Návrh zmluvy 

o dielo, čestné prehlásenie, návrh na plnenie kritérií   

- uchádzač splnil podmienky súťaže 

- cena zákazky  bez DPH:  5.867,72€ 

- celková cena s DPH:       6.693,85€ 

 

 

 

Vyhodnotenie a identifikácia úspešného uchádzača: 

Na základe uvedených údajov najvýhodnejším uchádzačom na dodávku zákazky s nízkou 

hodnotou s názvom: „dodávka ovocia a zeleniny “  je Jarmila Szegénová, L. Svobodu 27/12, 

969 01 Banská Štiavnica IČO: 34543945,  ktorý predložil  najnižšiu cenu celkom: 5.867,72 

EUR bez DPH t.j. 6.693,85EUR s DPH.  

 

 

Spôsob vzniku záväzku: 

a) na základe zmluvy a následnej fakturácie 

b) na základe písomnej objednávky a následnej fakturácie 

 

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. 
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Zodpovedný zamestnanec:   
 

.............................................................................................. 

Ing.  Miroslava Bernátová, riaditeľka  

 

V Banskej Štiavnici, dňa: 29.09.2021 

                                           

 

Zúčastnení pri vyhodnotení výzvy dňa 29.09.2021 

 

          

............................................................................................... 

Ing. Miroslava Bernátová,  riaditeľka  

 

 

............................................................................................... 

Ing. Andrea Lambertová – vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku 

 

 

................................................................................................ 

Helena Turányová  

 

Overil:  

 

................................................................................................ 

Ing. Andrea Lambertová – VEPÚ 

 

 

 

 

Prílohy CP:  

 
1. Jarmila Szegéňová  

 

 

 

 

 

 


