
 

        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 :  „Dodanie 3 ks vitrín zo 6mm hrubého bezpečnostného skla“  

 

Členovia pracovnej skupiny obstarávateľa zostavenej za účelom  vyhodnotenia cenových 

ponúk (ďalej len pracovná skupina): 

Marián Mesiarik – správca objektov,   

Ing. Valéria Budaiová – účtovníčka,  

Bc. Denisa Pócsaová – referentka pre CR 

 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – dodanie tovaru zo dňa 28.10.2013 (ďalej len 

výzva) zverejnená na internetovej stránke HMF bola zaslaná štyrom subjektom podnikajúcim 

v danej oblasti (Sklenárstvo Kráľovič, Samova 4, Bratislava; RNDr. Narcisa Kaiserová – 

MEDCOM, Vančurova 13, Bratislava; Jozef Karlík – JK STYLE, Poľná 69/56, Ružomberok; 

Ing. Pavel Kováč, STAR ELECTRONIC, s.r.o., Belanská 8/1322, Košice). Na výzvu 

odpovedali do termínu stanoveného vo výzve dvaja uchádzači – jeden spomedzi oslovených 

uchádzačov, a jeden, ktorý reagoval na výzvu zverejnenú na internete. Uchádzači predložili 

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

cena bez DPH v EUR – 100 %, v súlade s podrobnými špecifikáciami uvedenými v prílohe č. 1 

a 2 predmetnej výzvy.  

 

Identifikácia uchádzačov:  

STAR electronic, s.r.o., Belanská 1322/8, 040 02  Košice, IČO: 36757292 

VIVA Košice spol. s r.o., Werferova 1, 040 11  Košice, IČO: 36197815 

                                                                                                    

Vyhodnotenie  splnenia podmienok účasti: 

Pracovná skupina vyhodnocovala ponuku z hľadiska splnenia požiadaviek obstarávateľa, ako 

boli uvedené vo výzve. Dospela k záveru, že u oboch uchádzačov boli splnené podmienky 

účasti.   

 

Návrh uchádzačov na plnenie kritérií : 

STAR electronic, s.r.o. Platnosť cenovej ponuky trvá do 28. apríla 2014, 

VIVA Košice spol. s r.o. Platnosť cenovej ponuky trvá do 28. apríla 2014. 

 

Vyhodnotenie ponúk uchádzačov: 

Pracovná skupina obstarávateľa vyhodnotila ponuky uchádzačov podľa kritéria uvedeného vo 

výzve – cena bez DPH v EUR. Na základe uvedeného stanovila poradie úspešnosti uchádzačov 

nasledovne: 

1. STAR electronic, s.r.o., Belanská 1322/8, 040 02  Košice, IČO: 36757292 

2. VIVA Košice spol. s r.o., Werferova 1, 040 11  Košice, IČO: 36197815. 

 

 

 

Identifikácia úspešného uchádzača:   



Pracovná skupina vybrala úspešného uchádzača –  

STAR electronic, s.r.o., Belanská 1322/8, 040 02  Košice.  

Cenovú ponuku uvedenej firmy verejný obstarávateľ prijal. 

 

 

 

Členovia pracovnej skupiny:  

 

Marián Mesiarik – správca objektov   .......................................... 

   

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

  

Bc. Denisa Pócsaová – referentka pre CR  .......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Attila Agócs – riaditeľ HMF 

        za obstarávateľa 

 

Vo  Fiľakove, dňa 29.11.2013   

 

 

 
 Príloha:   Výzva na predloženie cenovej ponuky vrátane príloh č. 1 a 2. 


