
 
 

 

ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA, VYHODNOTENIA PONÚK   
A Z VYHODNOTENIA PODMIENOK ÚČASTI 

 
predložených do zákazky na obstaranie zákazky s názvom „Zníženie energetickej náročnosti v podniku 
RONA a.s.“ 3  Logický celok 1: Rekonštrukcia a modernizácia systému osvetlenia 2. etapa, 
prijímateľom RONA a.s., Schreiberova 365, 02061 Lednické Rovne (ďalej len „Prijímateľ“). 
 
Komisia zriadená Prijímateľom uskutočnila otvorenie, vyhodnotenie splnenia podmienok 
a  vyhodnotenie ponúk predložených uchádzačmi do zákazky.  
 
Otváranie ponúk sa konalo dňa 20.06.2022 o 10,00 hod. na adrese RONA a.s., Schreiberova 365, 
02061 Lednické Rovne 
Zasadnutie komisie a hodnotenie sa konalo v období od 21.06.2020 do 27.07.2022 vždy od 13:00 hod. 
na adrese: RONA a.s., Schreiberova 365, 02061 Lednické Rovne 
 
Zasadnutia komisie boli neverejné. 
 
 
I. Otváranie ponúk a oznámenie obchodných mien a sídiel uchádzačov a ich návrhov na plnenie 

kritéria 
 

Komisia otvorila predložené ponuky a oboznámila sa s obchodnými menami a sídlami 
uchádzačov a ich návrhmi na plnenie stanoveného kritéria na hodnotenie ponúk. Za kritérium 
na hodnotenie ponúk bola Prijímateľom určená najnižšia celková cena predmetu zákazky 
v EUR bez DPH za každý logický celok zvlášť. 
 

 
 

II. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku  

P. č. Obchodné meno uchádzača a jeho sídlo Dátum a čas 
predloženia ponuky 

Cena v Eur bez DPH 

1. 
URBANIX s.r.o. 
Dražkovce 350, 038 02 Dražkovce 

17.06.2022 
08:57 

1 016 119,64 € 

2. 
PPA Energo s.r.o. 
Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 

17.06.2022 
08:29 

1 284 700,06 € 

3. 
Prenosil, s.r.o.  
Jilemnického 11, 020 61 Lednické Rovne 

17.06.2022 
07:35 

1 303 244,06 € 
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III. Predbežné hodnotenie splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky 
stanovených Prijímateľom 

 

Komisia predbežne vyhodnotila splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky 
uchádzačmi stanovených Prijímateľom. 

 
Splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky bolo predbežne vyhodnotené na 
zasadnutí komisie zriadenej na tento účel. Komisia konštatovala, že nasledovní uchádzači, budú 
požiadaní o vysvetlenie:  
 

Poradové 
číslo 

Názov a sídlo uchádzača  

1 URBANIX s.r.o. 
Dražkovce 350, 038 02 Dražkovce 

2  

3  
 

 
Uchádzači, ktorí doručili svoje vysvetlenie v stanovenej lehote: 
 

Poradové 
číslo 

Názov a sídlo uchádzača  

1 URBANIX s.r.o. 
Dražkovce 350, 038 02 Dražkovce 

2  

3  
 

 
 
Uchádzači, ktorí nedoručili svoje vysvetlenie v stanovenej lehote, ktorí zároveň budú zo zákazky 
vylúčení: 
 

Poradové 
číslo 

Názov a sídlo uchádzača  

1  
 

2  
 

3  
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Niektorí uchádzači využili možnosť nahradiť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti čestným 
vyhlásením. Ide o uchádzačov:  

 

Poradové 
číslo 

Názov a sídlo uchádzača  

1 URBANIX s.r.o. 
Dražkovce 350, 038 02 Dražkovce 

2 Prenosil, s.r.o.  
Jilemnického 11, 020 61 Lednické Rovne 

3  

 
 

Zoznam všetkých  uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky 
a postupujú do záverečného vyhodnotenia (vrátane uchádzačov, ktorí nahradili doklady splnenia 
podmienok účasti čestným vyhlásením: 

Poradové 
číslo 

Názov a sídlo uchádzača  

1 PPA Energo s.r.o. 
Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 

2 Prenosil, s.r.o.  
Jilemnického 11, 020 61 Lednické Rovne 

3  

 

Zoznam všetkých vylúčených uchádzačov: 

 

Poradové 
číslo 

Názov a sídlo uchádzača  

1 URBANIX s.r.o. 
Dražkovce 350, 038 02 Dražkovce 

2  

3  
 

 
IV. Konflikt záujmov 

 

Prijímateľ overoval potenciálny konflikt záujmov u všetkých osôb, ktoré sa zúčastnili prípravy súťažných 
podkladov a hodnotenia predložených ponúk, alebo sa inak zúčastňovali na príprave a realizácii 
postupu zákazky (ďalej tiež ako „Zúčastnené osoby“) v čase vyhlásenia zákazky  a v deň otvárania 
ponúk. Všetky Zúčastnené osoby podpísali čestné vyhlásenia o neprítomnosti konfliktu záujmov, ktoré 
sú súčasťou dokumentácie k zákazke. 

Prijímateľ za účelom vylúčenia konfliktu záujmov zo strany osôb zúčastnených na príprave ponúk 
uchádzačov v súťažných podkladoch stanovil požiadavku na predloženie čestného vyhlásenia o 
neprítomnosti konfliktu záujmov, ktoré bolo predložené uchádzačmi v rámci ich ponúk.  
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Pravdivosť informácií uvedených v predložených čestných vyhláseniach bola zo strany Prijímateľa 
overená prostredníctvom verejne dostupných zdrojov, ako napr. Obchodný register, Register 
partnerov verejného sektora a pod. 

 
V. Vyhodnotenie ponúk uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti stanovené v tejto zákazke 

a ktorých ponuky neboli z tejto zákazky vylúčené, podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk 
stanovených vo Výzve . 

 
Komisia v súlade s výsledkom hodnotenia ponúk konštatuje, že uchádzač PPA Energo s.r.o., ktorý splnil 
všetky podmienky účasti stanovené Prijímateľom vo Výzve, je vzhľadom na kritérium na hodnotenie 
ponúk, stanovené Prijímateľom vo Výzve, ktorým je pre časť 1 najnižšia cena predmetu zákazky v EUR 
bez DPH, uchádzačom , ktorý sa umiestnil na prvom mieste.  
 

P.č. Uchádzač Celková cena predmetu zákazky v EUR 
bez DPH 
 

1 PPA Energo s.r.o. 
Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 

1 284 700,06 € 

 
Komisia v súlade s výsledkom hodnotenia konštatuje, že uchádzač PPA Energo s.r.o. sa použitím 
stanoveného hodnotiaceho kritéria umiestnil na prvom mieste. Komisia zároveň konštatovala, že 
ponuka úspešného uchádzača nie je mimoriadne nízka, keďže po vyhodnotení podmienok účasti 
a ponúk neboli zákonné podmienky identifikovania mimoriadne nízkej ponuky naplnené. 

 
VI. Záver 

 
Komisia v súlade s výsledkom hodnotenia konštatuje, že uchádzač PPA Energo s.r.o. 
splnil všetky podmienky stanovené Prijímateľom vo Výzve a použitím stanoveného hodnotiaceho 
kritéria sa umiestnil na prvom mieste. 
 
Komisia:  
  - predseda  
  - člen 
  - člen 
  - člen bez práva vyhodnocovať ponuky  
 
Každý prítomný člen komisie podpísal čestné vyhlásenie. 
 
Podpisy predsedu a členov komisie:      _______________________        

 
  _______________________ 
 
 
  _______________________       

                                          
    _______________________ 

 
Lednické Rovne, dňa 28.07.2022 


