
SPRÁVA 

 

o zákazke v zmysle § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmien 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

a) Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 7, predmet zákazky a hodnota 

zákazky: 

Úradný názov:  EQUUS a.s. 

IČO:    36 263 605 

Poštová adresa:  Hviezdna   38 

PSČ:    821 06 

Mesto:   Bratislava 

Štát:    Slovenská republika 

 

Predmet zákazky: „Parná lúpačka s príslušenstvom“ 
 

Predpokladaná hodnota zákazky:  185.000,- EUR bez DPH. 

 

b) Použitý spôsob zadávania zákazky: 

Podlimitná zákazka 

 

c) Dátum uverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania a číslo 

oznámenia: 

Predbežné oznámenie: 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania: vestník č. 176/2013 zo dňa 10.09.2013 pod 

značkou 15304 – WYT. 

 

d) Identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu: 

 

Označenie 

uchádzača 

Obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania uchádzača 

1. 
HANKE STROJÍRNA s.r.o., Těšínská 687/32, 746 01 Opava – Předměstí 

Česká republika, IČO: 29452597 

2. Vekamaf spol. s r.o., Cukrová 14, 813 39 Bratislava, IČO: 31399592 

 

Odôvodnenie výberu:  

1. Komisia preskúmala ponuky uchádzačov a konštatuje, že uchádzači splnili podmienky 

účasti (zápisnica z posúdenia splnenia podmienok), 

2. Komisia ďalej preskúmala ponuky uchádzačov po stránke obsahovej, a to, či ponuky 

obsahujú požadované dokumenty vyplývajúce zo súťažných podkladov časti A.1 

Pokyny pre záujemcov 

Komisia konštatovala, že uchádzači predložili požadované doklady. 

 

 



 

e) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia: 

 

Označenie 

uchádzača 

Obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania uchádzača 

3.  TOMRA Sorting NV, Romeinsestraat 20, B-3001 Heverlee, Belgium, 

VAT: BE 0457.694.203. 

 

Verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania uchádzača podľa § 33, ods. 7, písm. c) 

- nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v 

určenej lehote. 

 

f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk  

Neuplatňuje sa 

 

g) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel 

zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím 

osobám, ak je známy:  

 

HANKE STROJÍRNA s.r.o., Těšínská 687/32, 746 01 Opava – Předměstí, Česká republika, 

IČO: 29452597 

 

Podľa súťažných podkladov časti A.2 „Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich 

uplatnenia“ uchádzač splnil podmienky verejného obstarávateľa podľa § 7 a podmienky účasti 

v zadaní podlimitnej zákazky, bol zaradený do hodnotenia. Na základe výsledkov z 

elektronickej aukcie zo dňa 11.11.2013 bola podľa stanoveného kritéria jeho ponuková cena 

najnižšia a tak bol zaradený na prvé miesto. 

 

 

h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: 

Neuplatňuje sa 

 

i) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: 

Neuplatňuje sa 

 

j) Dátum uzatvorenia zmluvy: 

02.12.2013 

 

Hodnota zákazky:  112.560,-  EUR bez DPH 

 

Vypracoval:        

 

 

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

                  Miroslav Varga  

Vo Vinici, dňa 02.12.2013 


