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Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 

2. 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 pokračovalo 2. zasadnutím hodnotiacej komisie dňa 25.08.2020 o 14:00 hod. 

Hodnotiaca komisia pokračovala vo vyhodnotení ponuky úspešného uchádzača podľa § 40 ZVO, 

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti. 

Hodnotiaci hárok z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti tvorí prílohu k tejto zápisnici.  

Uchádzač na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 

odsek 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a technickej spôsobilosti alebo  odbornej spôsobilosti 

podľa § 34 ods. 1 písm. a), nevyužil inštitút čestného vyhlásenia ale predložil  požadované doklady. 
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Hodnotiaca komisia konštatovala, že uchádzač Dordtech Circular Energy Solutions BV, 

Bamendaweg 38, 3319 GS Dordrecht The Netherlands, preukázal splnenie podmienok účasti 

týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 odsek 1 písm. e) a  technickej spôsobilosti alebo odbornej 

spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) a zároveň neidentifikovala existenciu dôvodov na vylúčenie 

uchádzača v zmysle § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.  

Uchádzač  v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) ZVO nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.   

Na základe vyhodnotenia ponuky hodnotiaca komisia odporúča dotovanej osobe prijať ponuku 

uchádzača Dordtech Circular Energy Solutions BV, Bamendaweg 38, 3319 GS Dordrecht The 

Netherlands, z hľadiska uzatvorenia zmluvného vzťahu, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný 

uchádzač vo verejnom obstarávaní. 

Dôvod prijatia ponuky: Úspešný uchádzač preukázal splnenie požiadaviek na predmet zákazky,  

preukázal splnenie podmienok účasti a v návrhu na plnenie kritéria jeho cena bez DPH 

3 393 543,86 EUR, bola  najnižšou navrhovanou cenou.  

Dotovaná osoba  oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk v súlade so zákonom o verejnom obstarávaná § 

55 ods. 2 a v súlade s Výzvou na predloženie ponuky  bod 16) všetkým uchádzačom,  ktorých ponuky sa 

vyhodnocovali aj s identifikáciou úspešného uchádzača a s uvedením dôvodu neprijatia ich ponuky, 

ktorým je u všetkých ostatných uchádzačov – vyššia cena v návrhu na plnenie kritéria. 

Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk dotovaná osoba zverejní v súlade s Príručkou k procesu verejného 

obstarávania pre OPKŽP verzia  5.2, 13. december 2019, časť 3.6 Pravidlá obstarávania a kontroly 

zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných 

prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, odsek  3.6.1 

Zákazky nad 100 000 eur, bod 8) citujeme: „Záznam z prieskumu trhu musí byť zverejnený na webovom 

sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle do 5 pracovných dní od dátumu vyhodnotenia 

ponúk“ a v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 12, verzia 7, dátum vydania 30.04.2020, časť 7 

Pravidlá obstarávania a kontroly zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% 

a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb 

z NFP, odsek 7.1 Zákazky na d 100 000 eur , bod 11) citujeme:  Záznam z prieskumu trhu musí byť 

zverejnený na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle do 5 pracovných dní od 

dátumu vyhodnotenia ponúk“,  na adrese https://ekoverspvl.sk/verejne-obstaravanie-hinkom/.  
 

 

 

…………………………………….         

Zapísal: JUDr. Marián Rušin, PhD.      

V Krompachoch, dňa 25.08.2020 

                                             

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. 
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HODNOTIACI HÁROK  

K ZÁPISNICI Z VYHODNOTENIA PONÚK  

2. zasadnutie 

Vyhodnotenie ponuky podľa § 40 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”) 

 

Uchádzač s poradím úspešnosti 1. na základe vyhodnotenia ponúk podľa § 44 a 53 ZVO 

1.  Dordtech Circular Energy Solutions BV, Bamendaweg 38, 3319 GS Dordrecht The Netherlands   

SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI    SPLNL/NE 

SPLNIL 

POZNÁMKY 

§ 32 ods. 1 písm. e) zákona  o verejnom obstarávaní v 

znení neskorších predpisov a to, že je oprávnený 

dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu, ktoré sú predmetom zákazky. 

Splnenie podmienky účasti preukazuje uchádzač v čase 

predloženia ponuky predložením dokladu,  že je 

oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 

alebo poskytovať službu, ktoré sú predmetom zákazky, 

formou originálu dokladu, alebo úradne overenou 

kópiou (nie starší ako 3 mesiace) alebo podľa § 152 

zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu 

hospodárskych subjektov, resp. informáciou o zápise. 

SPLNIL 

 

 

Predložený výpis z Obchodného registra 

Holandskej obchodnej komory zo dňa 

11.06.2020 

Uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní  

§ 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov - zoznamom 

dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za 

predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného 

obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a 

odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom 

bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona.  

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 

 uchádzač predloží zoznam dodávok tovarov za predchádzajúce tri 

roky od vyhlásenia verejného obstarávania (zverejnenia výzvy na 

predloženie ponuky na webovom sídle dotovanej osoby), ktorý musí 

obsahovať zákazky rovnakého alebo obdobného charakteru ako je 

obstarávaná zákazka (pod tovarom rovnakého alebo obdobného 

charakteru sa rozumejú dodávky technologických zariadení – liniek na 

mechanicko-biologickú úpravu a zhodnocovanie tuhého komunálneho 

odpadu), v minimálnej kumulatívnej hodnote (cien bez DPH) ako je 

predpokladaná hodnoty zákazky, pričom aspoň jedna zákazka musí byť 

v minimálnej hodnote 2 000 000,00 EUR bez DPH.  

 

SPLNIL 

 

Uchádzač predložil zoznam dodávok 

tovarov zrealizovaných v hodnotiacom 

období. Zoznam obsahuje 3  zákazky 

v celkovej hodnote  17 150 000,00 EUR 

bez  DPH. Zoznam obsahuje požadovanú 

min. jednu zákazku v hodnote min. 2 

000 000,00 EUR bez DPH. K zoznamu 

je doložená listinná forma referencie – 

referenčný list potvrdzujúci uspokojivé 

plnenie predmetu referenčnej zákazky č. 

1. zo zoznamu dodávok tovarov. 

Hodnotiaca komisia vyhodnotila obsah 

zoznamu dodávok tovarov a predloženej 

referencie za dostatočný.  

Z predložených dokladov a údajov 

v referencii bolo konštatované splnenie 

podmienky účasti stanovenej dotovanou 

osobou. 

1. Ak uchádzač využije na preukázanie splnenia 

podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo 

odbornej spôsobilosti, technické a odborné kapacity inej 

osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí uchádzač 

prijímateľovi v ponuke preukázať, že pri plnení zákazky 

bude skutočne používať  kapacity osoby, ktorú využije 

na preukázanie splnenia predmetných podmienok účasti. 

Skutočnosť podľa predchádzajúcej vety preukazuje 

uchádzač písomným čestným vyhlásením (prísľubom) 

 

 

 

NEPLIKOVANÉ 
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takejto inej osoby, že v prípade potreby bude 

uchádzačovi k dispozícií na plnenie predmetu zákazky 

počas celého trvania zmluvného vzťahu alebo písomnou 

zmluvou uzavretou medzi uchádzačom a osobou, ktorej 

zdrojmi alebo kapacitami mieni uchádzač preukázať 

svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Osoba, 

ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie 

splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej 

spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti 

týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. e) ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, 

na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Zároveň 

osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie 

splnenia podmienok účasti  technickej alebo odbornej 

spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienky účasti 

týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. f) ZVO a nesmie u tejto osoby existovať dôvod na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (konflikt 

záujmov nemožno odstrániť inými účinnými 

opatreniami). 

2. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok 

účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej 

alebo odbornej spôsobilosti spoločne.  

 

Ostatné náležitosti ponuky SPLNIL Predložený uchádzačom podpísaný 

 návrh Zmluvy o dodaní zariadenia 

 

Uchádzač nie je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, platný zápis bude podmienkou uzavretia 

Zmluvy o dodaní zariadenia. 

 

Podpisy členov hodnotiacej komisie: 

P. č.  Meno a priezvisko Podpis 

1. Ing. Karol Kováč  

 

2. Ing. Jozef Perháč  

 

3. JUDr. Marián Rušin, PhD. 

 

 

 


