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 MESTSKÉ  LESY  BARDEJOV,  s. r. o.,  Štefánikova 786,  085 01 Bardejov  
 

Zápisnica z otvárania ponúk  

z opätovného otvorenia minisúťaže č. 2 / 2014 

k rámcovej dohode č. 1 / 2013 
 

 

V zmysle ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

Verejný obstarávateľ umožnil účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote 

stanovenej vo výzve na predloženie cenovej ponuky. Zasadnutie komisie sa uskutočnilo dňa 3.1.2013 o 14,00 hod. V 

priestoroch ML Bardejov. Komisia zverejnila obchodné mená, sidla alebo miesta podnikania všetkých účastníkov 

rámcovej dohody a  cenové ponuky.    

Členovia komisie konštatovali, že do stanoveného termínu predložili cenovú ponuku nasledovní účastníci rámcovej 

dohody: 

 

 Dodávateľ  Adresa 

1.  ATII, s. r. o., Tačevská 1639/38, 085 01 Bardejov, IČO  45 93 80 08, 

2.  Ing.  Jurčišin František, Tačevská 604/14, 085 01 Bardejov, IČO  43 74 07 91 

3.  DUAMAN, s. r. o., Fričkovce 95, 086 42 Hertník, IČO  44 16 83 49, 

4.  MR – LES, s. r. o., Beloveža 86, 086 14 Beloveža, IČO  45 47 56 01. 

5.  Ing. Kútny Pavel, ul. Štefana Záhorského 379/44, 962 31 Sliač, IČO 37 07 02 66. 

 

Členovia komisie pred otvorením ponúk overili neporušenosť obalov doručených ponúk, ktoré boli predložené v 

stanovenej lehote. Všetky podmienky a náležitosti na označenie a neporušenosť obalu ponuky boli uchádzačmi 

splnené. 

Komisia otvorila doručené ponuky v poradí, a akom boli doručené. Následne boli prečítané cenové ponuky, ktoré sú 

uvedené v tabuľkovej prílohe, v členení podľa blokov “JPRL /resp. skupín JPRL”-sumár spolu bez DPH z Rozsahu 

zákazky a cenovej ponuky”  a uchádzačov-účastníkov rámcovej dohody. 

 Vyhodnotenie ponúk a stanovenie  úspešnosti  ponúk, resp. neprijatia ponúk bude neverejné a vyhotoví sa z neho 

samostatný zápis o vyhodnotení ponúk, s ktorým budú preukazateľne oboznámení všetci  účastníci rámcovej dohody.  
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 MESTSKÉ  LESY  BARDEJOV,  s. r. o.,  Štefánikova 786,  085 01 Bardejov  
 

Pri skupine porastov  v rámci jedného  Rozsahu zákazky a cenovej  ponuky” je nevyhnutnou podmienkou predloženie 

cenovej ponuky  od dodávateľa na bloky  JPRL dannej  zákazky, v opačnom prípade sa táto cenová ponuka hodnotí 

ako neúplná a neprijateľná. 

Členovia komisie prehlasujú, že táto zápisnica z otvárania ponúk zachycuje verne priebeh otvárania ponúk, čo 

potvrdzujú svojím podpisom.  

 

/meno a priezvisko      podpis 

Ing. Vladimír Zoľák          - Predseda komisie          ………..…………………………………… 

Ing. Mikuláš Zelem         - Člen komisie                    ……………………………………………. 

Ing. Ondrej Čech             - Člen komisie                    …………………………………………… 

 

Za dodávateľov /učastníkov rámcovej dohody san a otváraní ponúk zúčastnili: 

Dodávateľ   Meno a priezvisko  Podpis 

……………………………………………..     ………………………………………………  ……………………………………. 

……………………………………………..     ………………………………………………  ……………………………………. 

……………………………………………..     ………………………………………………  ……………………………………. 

……………………………………………..     ………………………………………………  ……………………………………. 

……………………………………………..     ………………………………………………  ……………………………………. 

……………………………………………..     ………………………………………………  ……………………………………. 

……………………………………………..     ………………………………………………  ……………………………………. 

……………………………………………..     ………………………………………………  ……………………………………. 

 

V Bardejove,  dňa  3.2.2014 


