
Záznam z vyhodnotenia ponúk 

 

1. Názov prijímateľa:     Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. 

2. Predmet zákazky:                 Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice  

       AGEL Handlová v súvislosti s výskytom ochorenia  

       COVID-19 – Laboratórny dezinfikovateľný nábytok  

3. Druh zákazky (tovary/služby /stavebné práce)  tovary 

4. Kód CPV:     39180000-7, 33192000-2 

5. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:  Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice  

       AGEL Handlová v súvislosti s výskytom ochorenia  

       COVID-19, 302021BFH8 

6. Operačný program:    IROP-PO2-SC214-2021-71  

7. Spôsob vykonania prieskumu trhu:   oslovením prostredníctvom e-mailu 

8. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk:  najnižšia celková cena v EUR bez DPH 

 

a) zoznam oslovených dodávateľov: 

Názov osloveného dodávateľa ECOTEST spol. s r.o., Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany 

Dátum oslovenia 14.02.2023 o 14:33 hod. 

Spôsob oslovenia e-mail 
Oprávnenie dodávať predmet 
zákazky (áno/nie) áno 
Spôsob overenia oprávnenosti 
dodávať predmet zákazky https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=2536&SID=9&P=0  
Zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní (áno/nie) nie 

Spôsob overenia zákazu účasti vo 
verejnom obstarávaní 

https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-zoznam-registrov/zoznam-
podnikatelov-a-suvisiace-registre/register-osob-so-zakazom-490.html  

Prijatá ponuka: áno/nie áno 

 

Názov osloveného dodávateľa BMT, s.r.o., Pod Párovcami 7271/165, 921 01 Piešťany 

Dátum oslovenia 14.02.2023 o 14:33 hod. 

Spôsob oslovenia e-mail 
Oprávnenie dodávať predmet 
zákazky (áno/nie) áno 

Spôsob overenia oprávnenosti 
dodávať predmet zákazky https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=2777&SID=7&P=0  
Zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní (áno/nie) nie 



Spôsob overenia zákazu účasti vo 
verejnom obstarávaní 

https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-zoznam-registrov/zoznam-
podnikatelov-a-suvisiace-registre/register-osob-so-zakazom-490.html  

Prijatá ponuka: áno/nie áno 

 

Názov osloveného dodávateľa MEZOS-SQ, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica 

Dátum oslovenia 14.02.2023 o 14:33 hod. 

Spôsob oslovenia e-mail 
Oprávnenie dodávať predmet 
zákazky (áno/nie) áno 
Spôsob overenia oprávnenosti 
dodávať predmet zákazky https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=1336&SID=3&P=0  
Zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní (áno/nie) nie 

Spôsob overenia zákazu účasti vo 
verejnom obstarávaní 

https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-zoznam-registrov/zoznam-
podnikatelov-a-suvisiace-registre/register-osob-so-zakazom-490.html  

Prijatá ponuka: áno/nie nie 
 

b) zoznam predložených ponúk: 

Názov a sídlo 
uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Dátum a čas 
predloženia / 

dátum 
vyhodnotenia 

Návrh na 
plnenie kritéria 

Vyhodnotenie 
splnenia podmienok Poznámka 

ECOTEST spol. s r.o., 
Sládkovičova 21, 955 01 
Topoľčany 

16.02.2023 
o 12:18 hod. 

2 240,- EUR bez 
DPH 

Uchádzač je 
oprávnený dodávať 

tovar, ktorý je 
predmetom zákazky. 
Uchádzač predložil 

katalógový list, 
vyhlásenie o zhode aj 

zoznam dodávok 
tovaru rovnakého 
alebo podobného 
charakteru, ako je 
predmet zákazky v 

požadovanom objeme, 
čím splnil všetky 
podmienky účasti 

technickej a odbornej 
spôsobilosti. 

Uchádzač 
predložil 
všetky 

požadované 
doklady 

BMT, s.r.o., Pod 
Párovcami 7271/165, 
921 01 Piešťany 

17.02.2023 
o 10:51 hod. 

2 430,- EUR bez 
DPH - - 

 

c) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: 

 

9. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: Neuplatňuje sa 



 
10. Identifikácia úspešného uchádzača:    ECOTEST spol. s r.o. 
 
11. Cena úspešného uchádzača:     2 240,- EUR bez DPH (výška DPH: 20%,  

2 688,- EUR s DPH) 
 
12. Spôsob vzniku záväzku:     Kúpna zmluva 

 
13. Podmienky realizácie zmluvy:                                          miesto dodania: Nemocnica AGEL  

Handlová s.r.o., Ulica SNP 26, 972 51 Handlová 
lehota dodania: do 2 mesiacov od doručenia 
písomnej výzvy prijímateľa 

 
14. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb: Marek Havaš – na základe splnomocnenia 
 
15. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    V Bratislave, 17.03.2023 


