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Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 

1. zasadnutie  

v rámci zadávania zákazky v súlade s príručkou k procesu verejného obstarávania pre OP KŹP verzia 5.2 

s účinnosťou od 13.12.2019, časť 3.6, odsek 3.6.1 zákazky nad 100 000 EUR a v súlade s metodickým pokynom 

č. 12 verzia 7, s účinnosťou od 30.04.2020 

 

1. Identifikácia dotovanej osoby:  

Osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP na 

financovanie predmetu zákazky („dotovaná osoba“):  

Názov:                       Hinkom s.r.o. 

Sídlo:                         Hincovce 372, 053 63 Hincovce 

Štát:                           Slovensko 

IČO:                           50691872 

IČ DPH:                     SK 2120420049 

Štatutárny zástupca:  Ing. Karol Kováč, konateľ 

Telefón:                     +421 905 312 853  

E-mail:                       hinkom372@gmail.com 

 

Kontaktné miesto na účely zadávania zákazky „ďalej ako verejné obstarávanie“ 

Názov:                       Hinkom s.r.o. 

Sídlo:                         Hincovce 372, 053 63 Hincovce 

Štát:                           Slovensko 

IČO:                           50691872  

IČ DPH:                     SK 2120420049 

Korešpondenčná adresa: Ekover, s.r.o., Maurerova 56/51, 053 42 Krompachy   

Kontaktná osoba:      Ing. Karol Kováč, konateľ 

Telefón:                     +421 905 312 853  

E-mail:                       hinkom372@gmail.com  

 

2. Predmet zákazky: nákup a dodanie technológie na mechanicko-biologickú úpravu zmesového 

komunálneho odpadu – technologická časť 

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

4. Hlavný kód CPV: 42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia  

5. Názov zákazky: Nákup a dodanie technológie na mechanicko-biologickú úpravu zmesového 

komunálneho odpadu – technologická časť 

6. Druh postupu:  zadávanie zákazky v súlade s príručkou k procesu verejného obstarávania pre OP 

KŹP verzia 5.2 s účinnosťou od 13.12.2019, časť 3.6, odsek 3.6.1 zákazky nad 100 000 EUR 

a v súlade s metodickým pokynom č. 12 verzia 7, s účinnosťou od 30.04.2020 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 3 418 677,91 EUR bez DPH 

8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za celý predmet zákazky bez DPH  

9. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum trhu vykonaný:  
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- zverejnenie výzvy na predloženie ponuky na webovom sídle dotovanej osoby: 

https://ekoverspvl.sk/verejne-obstaravanie-hinkom/ 

- https://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/att/10254.pdf,  v súlade s metodickým 

pokynom č. 12 verzia 7, s účinnosťou od 30.04.2020 

- oslovenie/zaslanie výzvy elektronickou formou 3 uchádzačom:      

 

a) zoznam oslovených uchádzačov: 

P.č. 
Obchodný názov  a sídlo 

uchádzača 

Dátum 

oslovenia 
Spôsob oslovenia 

Ponuka prijatá  

áno / nie 

1. Dordtech Circular Energy 

Solutions BV, Bamendaweg 38 

3319 GS Dordrecht 

The Netherlands 

24.07.2020 elektronicky áno 

2. Green Energy Systems SIA, 

Bikernieku str.18, Riga, Latvia 
24.07.2020 elektronicky áno 

3. AMBRA GmbH, Klosterstraße 

3c, D-55232 Alzey 
24.07.2020 elektronicky nie 

 

b) zoznam predložených ponúk: 

P.č. 
Obchodný názov a sídlo 

uchádzača 

Dátum 

predloženia 

Návrh  na plnenie 

kritéria v EUR 
Spôsob doručenia 

1. Dordtech Circular Energy 

Solutions BV, Bamendaweg 38 

3319 GS Dordrecht 

The Netherlands 

4.08.2020 

10:25 hod 
3 288 000,00 Doručené poštou 

2. Green Energy Systems SIA, 

Bikernieku str.18, Riga, Latvia 

6.08.2020 

10:00 hod 
3 393 543,86 Doručené poštou 

 

Poradie úspešnosti  na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ZVO,  ktorým je celková 

ponuková cena za predmet zákazky v Eur  bez DPH:  

 

P.č. 
Obchodný názov  a sídlo 

uchádzača 

Návrh na plnenie 

kritéria v EUR  

bez DPH 

Návrh na plnenie 

kritéria v EUR  

s DPH 

Poradie 

úspešnosti 

1. 

Dordtech Circular Energy 

Solutions BV, Bamendaweg 38 

3319 GS Dordrecht 

The Netherlands 

3 288 000,00     3 945 600,00 1 

2. 
Green Energy Systems SIA, 

Bikernieku str.18, Riga, Latvia 
3 393 543,86 4 072 252,63 2 

 

10. Vyhodnotenie ponúk bolo neverejné a vykonala ho komisia zriadená dotovanou osobou podľa § 51 

zákona o verejnom obstarávaní. Hodnotiaca komisia dňa 28.07.2020 o 13:00 hod, v súlade s Výzvou 

na predloženie ponuky zo dňa 6.08.2020 odsek 15) otvorila doručené ponuky a zostavila poradie 

ponúk predložených hospodárskymi subjektmi/uchádzačmi podľa hodnoty navrhovanej Celkovej 

ceny  za predmet zákazky – kritéria na vyhodnotenie ponúk, od najnižšej ceny  (bez DPH) po 

najvyššiu ponúkanú cenu. Hodnotiaca komisia u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v 

poradí úspešnosti na  základe vyhodnotenia kritéria - najnižšej celkovej ceny za predmet zákazky bez 
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DPH,  vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti. V prípade 

ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí následne splnenie požiadaviek na predmet zákazky a 

splnenie podmienok účasti u ďalšieho uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v novo 

zostavenom poradí.     

Na základe vyhodnotenia ponúk podľa § 44 ZVO na základe kritéria najnižšej ceny, sa uchádzačom s 

poradím úspešnosti 1. stal uchádzač s poradovým číslom 1: Dordtech Circular Energy Solutions 

BV, Bamendaweg 38, 3319 GS Dordrecht, The Netherlands,  ktorý predložil najnižšiu celkovú 

ponukovú cenu za predmet zákazky bez DPH 3 288 000,00 EUR, cena celkom s DPH 3 945 600,00 

EUR. 

V súlade s Výzvou na predloženie ponuky odsek 15) bod 5, hodnotiaca komisia u identifikovaného 

úspešného uchádzača vyhodnotila ponuku podľa § 53 ZVO z hľadiska splnenia požiadaviek na 

predmet zákazky: 

 

    Vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky a požiadaviek na obsah ponuky: 

Požiadavky na 

predmet  

zákazky 

SPNIL/ 

NESPLNIL/ 

VYSVETLENIE 
Poznámky 

Dordtech Circular 

Energy Solutions 

BV, Bamendaweg 

38 

3319 GS Dordrecht 

The Netherlands 

SPLNIL 

- uchádzač predložil ponuku v súlade s Výzvou 

na predloženie ponuky bod 12. Obsah ponuky: 

1. Návrh na plnenie kritéria (príloha č. 1 výzvy), 

podpísaný oprávnenou osobou uchádzača  

2. Doklady/dokumenty preukazujúce splnenie 

podmienok účasti podľa bodu 11. odsek 1 výzvy 

na preukázanie osobného postavenia podľa § 32 

ods. 1 písm. e) a podľa bodu 11 odsek 3) tejto 

výzvy na preukázanie podmienok účasti 

technickej alebo odbornej spôsobilosti  

3. Rozpočet pre dodanie zariadenia (príloha č. 2 

výzvy) podpísaný oprávnenou osobou    

uchádzača 

4. Návrh zmluvných podmienok  (príloha č. 4 

výzvy)  podpísaný oprávnenou osobou 

uchádzača, uchádzač predkladá bez príloh (resp. 

len s prílohou č. 2 – Rozpočet pre dodanie 

zariadenia.      

 

Hodnotiaca komisia na základe vyhodnotenia ponuky uchádzača Dordtech Circular Energy 

Solutions BV, Bamendaweg 38, 3319 GS Dordrecht, The Netherlands,   konštatovala, že  

hodnotená ponuka uchádzača SPLNILA  požiadavky verejného obstarávateľa na predmet 

zákazky a vyhodnotením ponuky podľa § 53 ZVO sa poradie ponúk nezmenilo. 

Hodnotiaca komisia bude na svojom ďalšom zasadnutí pokračovať vo vyhodnotení ponuky úspešného 

uchádzača podľa § 40 ZVO, Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti. 

 

 

 

 

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

Zapísal JUDr. Marán Rušin, PhD. 

V Krompachoch, dňa 6.08.2020 
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Všetci členovia hodnotiacej komisie vyhlasujú, že táto zápisnica zodpovedá skutočnosti, že 

súhlasia s ňou bez výhrad, čo potvrdzujú svojim podpisom. 

 

Podpisy členov hodnotiacej komisie: 

P. č.  Meno a priezvisko Podpis 

1. Ing. Karol Kováč  

 

2. Ing. Jozef Perháč  

 

3. JUDr. Marián Rušin, PhD. 

 

 

 

 


