
Obec Kačanov, Kačanov 66, 072 05 Bracovce 
 
 

Zápisnica z prieskumu trhu a vyhodnotenia ponúk 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO: 

 

Názov: Obec Kačanov 

Sídlo: Kačanov 66, 072 05 Kačanov 

IČO: 00325287 

DIČ: 22020738885 

Kontaktná osoba: Michal Tomko, starosta obce 

E-mail: ocu.kacanov@kacanov.sk 

Web: www.kacanov.sk 

Telefón: +421 56/649 63 38 

 

2. Predmet obstarávania:  poskytnutie služby 

 

Názov zákazky: „Geodetické práce – predrealizačné polohové a výškové 

zameranie obce Kačanov” 

 

Predmetom zákazky je realizácia geodetických prác – predrealizačné polohové a výškové 

zameranie obce Kačanov pre spracovanie projektovej dokumentácie obecnej kanalizácie. 

Súčasťou predmetu zákazky bude v spolupráci s projektantom vyriešenie napojenia kanalizácie  

na výtlačný rad v obci Dúbravka a jeho polohového a výškového zamerania. 

 

3. Termín zaslania Výzvy na predloženie ponuky potenciálnym dodávateľom: 
Výzvy zaslané 11.02.2020, Otváranie a vyhodnotenie ponúk: 25.02.2020  o 13:00 hod. 

Zverejnenie na stránke verejného obstarávateľa: 26.02.2020. 

 

4. Zoznam potenciálnych dodávateľov, ktorým bola zaslaná Výzva na predkladanie 

ponúk: 

 

Por. č. Obchodné meno, sídlo 

1. 

Ing. Martin Kundrát, GEOSPOL EAST, Sama Chalupku 12, 071 01 Michalovce, 

IČO: 34835199 

2. Ing. Gabriel Bodor-G.A.V., Kukorelliho 58,066 01 Humenné, IČO: 40122662 

3. GEODETIC, spol. s.r.o., Dunajská 1645/10, 040 01 Košice, IČO: 31691501 

 

 

5. Termín predkladania ponúk: do 24.02.2020 do 12:00 hod. do podateľne verejného 

obstarávateľa. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kacanov.sk/
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6. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk: 

 

Por. 

č. Obchodné meno, sídlo Termín a spôsob doručenia 

1. 

GEODETIC, spol. s.r.o., Dunajská 1645/10, 040 01 

Košice, IČO: 31691501 
18.02.2020 o 11:15 hod. 

poštou 

2. 

Ing. Martin Kundrát, GEOSPOL EAST, Sama 

Chalupku 12, 071 01 Michalovce, IČO: 34835199 
21.02.2020 o 13:00 hod. 

osobne 

3. 

Ing. Gabriel Bodor-G.A.V., Kukorelliho 58,066 01 

Humenné, IČO: 40122662 
21.02.2020 o 13:30 hod. 

osobne 

 

 

7. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia ponúknutá cena za celý predmet zákazky s DPH. 

 

8. Spôsob vykonania prieskumu: 

Prieskum trhu bol vykonaný priamym oslovením troch spoločností, ktoré majú 

oprávnenie plniť predmet zákazky. 

 

9. Vyhodnotenie: 

Verejný obstarávateľ vyhodnotil ponuky na Obecnom úrade v Kačanove. V lehote na 

predkladanie ponúk boli predložené 3 ponuky, ktoré boli označené v poradí 1 až 3 

v závislosti od momentu doručenia. 

 

Osoba zodpovedná za proces VO a starosta obce skontrolovali neporušenosť obálok, 

obálky otvorili a pristúpili k posúdeniu ponúk. V zmysle výzvy na predloženie ponuky 

môžu byť zaradení do vyhodnotenia ponúk uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti, 

dodržia všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a obsah ponuky 

uvedenej vo výzve na predloženie ponuky. 

 

Uchádzač č. 1 - GEODETIC, spol. s.r.o., Dunajská 1645/10, 040 01 Košice,  

IČO: 31691501 vo svojej ponuke predložil doklady na preukázanie splnenia 

podmienok účasti a splnenie požiadaviek na predmet zákazky a náležitosti ponuky. 

Uchádzač č. 1 splnil podmienky účasti a dodržal všetky požiadavky na predmet zákazky 

a obsah ponuky – zaradený do vyhodnotenia ponúk. 

 

Uchádzač č. 2 - Ing. Martin Kundrát, GEOSPOL EAST, Sama Chalupku 12,  

071 01 Michalovce, IČO: 34835199 vo svojej ponuke predložil doklady na 

preukázanie splnenia podmienok účasti a splnenie požiadaviek na predmet zákazky 

a náležitosti ponuky.  

Uchádzač č. 2 splnil podmienky účasti a dodržal všetky požiadavky na predmet zákazky 

a obsah ponuky – zaradený do vyhodnotenia ponúk. 

 

Uchádzač č. 3 - Ing. Gabriel Bodor-G.A.V., Kukorelliho 58,066 01 Humenné,  

IČO: 40122662 vo svojej ponuke predložil doklady na preukázanie splnenia 

podmienok účasti a splnenie požiadaviek na predmet zákazky a náležitosti ponuky. 

Uchádzač č. 3 splnil podmienky účasti a dodržal všetky požiadavky na predmet zákazky 

a obsah ponuky – zaradený do vyhodnotenia ponúk. 
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10. Uchádzači, ktorí predložili ponuku, ktorých ponuky boli vyhodnocované: 

 

Označenie 

ponuky 
Obchodné meno, sídlo 

Celková cena 

predmetu zákazky 

v EUR bez DPH 

Poradie 

1. 

GEODETIC, spol. s.r.o., 

Dunajská 1645/10, 040 01 

Košice, IČO: 31691501 
2 737,50 € III. 

2. 

Ing. Martin Kundrát, 

GEOSPOL EAST,  

Sama Chalupku 12, 071 01 

Michalovce, IČO: 34835199 

2 361,00 € I. 

3. 

Ing. Gabriel Bodor-G.A.V., 

Kukorelliho 58, 066 01 

Humenné, IČO: 40122662 
2 629,00 € II. 

 

 

11. Identifikácia úspešného uchádzača: 

 

 

Obchodné meno, sídlo, IČO 

Celková cena 

predmetu 

zákazky 

v EUR bez 

DPH 

Ing. Martin Kundrát, GEOSPOL EAST,  

Sama Chalupku 12, 071 01 Michalovce, IČO: 34835199 
2 361,00 € 

 

12.  Odôvodnenie výberu: 

 

Z predložených ponúk bola ponuka uchádzača č. 2 Ing. Martin Kundrát, GEOSPOL 

EAST, Sama Chalupku 12, 071 01 Michalovce, IČO: 34835199 najvýhodnejšia. 

Uchádzač splnil podmienky účasti, všetky požiadavky verejného obstarávateľa na 

predmet zákazky a obsah ponuky. 

 

13. Spôsob vzniku záväzku: 

Zmluva o dielo 

 

Vyhlásenie:  

Vyhlasujem, že pri vykonávaní tohto prieskumu trhu som postupoval  transparentne, odborne, 

v súlade so svojim najlepším presvedčením a nestranným spôsobom voči všetkým osloveným 

subjektom s dôrazom na efektívne a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov. 

Vyhlasujem, že v súvislosti s vyhodnotením zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo 

vzťahu k uchádzačom, ktorí predložili ponuky a potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé. 

 

Kačanov, 25.02.2020 

 

Michal Tomko, starosta obce ......................................(vlastnoručný podpis) 

Osoba zodpovedná za proces verejného obstarávania 


