
    
    

 

 

 

 

 

 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 
Názov:    Mesto Handlová 
Zastúpené:   Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
IČO:    00318094 
DIČ:    2021162660 
Sídlo:    Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová 
Internetová adresa:  http://www.handlova.sk/   

2.  Predmet zákazky s názvom: „Nákup automobilu pre Mestskú políciu Handlová“ 

Predmetom zákazky je dodanie automobilu (osobného motorového vozidla) pre Mestskú políciu v meste 
Handlová, vrátane dopravy predmetu zákazky na určené miesto dodania. Dodanie predmetu zákazky sa 
uskutoční na základe kúpnej zmluvy. 

3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky v EUR s DPH 
(v prípade neplatiteľa DPH najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky v EUR) 

4.  Verejný obstarávateľ vyzval písomne 10 potenciálnych záujemcov na predloženie ponuky: 

P.č. Názov vyzvaného potenciálneho záujemcu Dátum 
vyzvania 

Spôsob 
vyzvania 

Predložená 
ponuka: 
áno/nie 

1. 
A.K. MOTOR s.r.o., Nedožerská cesta 44, 971 01 Prievidza-
Močidlá 

09.07.2021 e-mailom áno 

2. 
EUROMOTOR, spol. s.r.o., Čerešňová Ulica 8A, 974 05 
Banská Bystrica-Kremnička 

09.07.2021 e-mailom nie 

3. SLOVTAIN s.r.o., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza 09.07.2021 e-mailom nie 

4. 
Motorr Martin, s.r.o. KIA, Francúzskych partizánov 5831, 036 
08 Martin 

09.07.2021 e-mailom nie 

5. MOTORBOX, s.r.o., Odbojárov 451/14, 955 01 Tovarniky 09.07.2021 e-mailom nie 

6. ALTERIA MOTOR, s.r.o., Predmestská 90, 010 01 Žilina 09.07.2021 e-mailom nie 

7. AUTOKOMPLEXX, Nedožerská cesta 46, 971 01 Prievidza 09.07.2021 e-mailom nie 

8. Auto Adex, s.r.o., Neresnícka cesta 253, 960 01 Zvolen 09.07.2021 e-mailom nie 

9. Motor-Car Zvolen s.r.o., Stráž 21, 960 01 Zvolen 09.07.2021 e-mailom áno 

10. AUTO MP, s.r.o., Nimnická cesta 1674, 020 01 Púchov 09.07.2021 e-mailom nie 

Výzva na predloženie ponuky bola zároveň dňa 09.07.2021 zverejnená na webovom sídle verejného 
obstarávateľa: www.handlova.sk. 

5.  Lehota na predkladanie ponúk: do 20.07.2021 do 12:00 hod. 
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6.  Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk: 

P.č. Obchodné meno a sídlo uchádzača Dátum a čas predloženia ponuky 

1. 
A.K. MOTOR s.r.o., Nedožerská cesta 44, 971 01 Prievidza-
Močidlá, IČO: 45948950 

dňa 09.07.2021 
o 14:02 hod. 

2. 
Motor-Car Zvolen s.r.o., Stráž 21, 960 01 Zvolen, IČO: 
36768162 

dňa 12.07.2021 
o 14:16 hod. 

7.  Vyhodnotenie kritéria a poradie uchádzačov: 

P.č. Obchodné meno a sídlo uchádzača 
Návrh kritéria: 

Poradie Cena celkom 
v EUR s DPH 

1. 
Motor-Car Zvolen s.r.o., Stráž 21, 960 01 Zvolen, IČO: 
36768162 

22 900 1. 

Po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk a zostavení poradia uchádzačov, 
vyhodnotil verejný obstarávateľ v súlade s bodom 13. výzvy na predloženie ponuky splnenie požiadaviek 
na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti uvedených vo výzve a jej prílohách u uchádzača Motor-
Car Zvolen s.r.o., Stráž 21, 960 01 Zvolen, IČO: 36768162, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. 

8.  Zoznam vylúčených ponúk s uvedením dôvodu ich vylúčenia: 

Verejný obstarávateľ vylúčil ponuku uchádzača A.K. MOTOR s.r.o., Nedožerská cesta 44, 971 01 
Prievidza, IČO:45948950, pretože jeho ponuka nesplnila požiadavky na predmet zákazky uvedené vo 
výzve na predloženie ponuky zo dňa 09.07.2021 v bode č. 6 Opis predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ 
v bode č. 6 výzvy uviedol, že požaduje dodať osobné motorové vozidlo, pričom uchádzač v predloženej 
ponuke zo dňa 09.07.2021 deklaruje, že ním ponúkané vozidlo má v technickom preukaze zápis ako N1, 
teda nákladné vozidlo. Verejný obstarávateľ má za to, že uchádzačom predložená ponuka nie je v súlade 
s výzvou na predloženie ponuky, preto daného uchádzača vylúčil  predmetného verejného obstarávania. 

9.  Zdôvodnenie výberu ponuky: 
Uchádzač Motor-Car Zvolen s.r.o., Stráž 21, 960 01 Zvolen, IČO: 36768162 splnil verejným obstarávateľom 
stanovené kritérium hodnotenia ponúk a podmienky účasti, tiež ponúkol verejnému obstarávateľovi taký 
predmet zákazky, ktorý zodpovedá kritériám verejného obstarávateľa. Uchádzač Motor-Car Zvolen s.r.o., 
Stráž 21, 960 01 Zvolen, sa umiestnil na prvom mieste poradia a verejný obstarávateľ s ním uzatvorí kúpnu 
zmluvu, ktorej návrh tvoril prílohu výzvy na predloženie ponuky. 

V Handlovej, dňa 20.07.2021   

        

Mgr. Silvia Grúberová 
                    primátorka mesta Handlová 


