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Zápis o vykonaní prieskumu trhu a z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 
podľa § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

„Multifunkčné ihrisko 40x20 m v areáli základnej školy v Košeci“ 
 

Členovia pracovnej skupiny vyhodnotili splnenie podmienok účasti uchádzačov v súlade s  oznámením 

o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo vestníku  221/2019 pod číslom 30819-WNP dňa 

31.10.2019, a v súlade Výzvou na predkladanie ponúk. 

 

Otváranie ponúk uchádzačov a vyhodnocovanie ponúk: 08.11.2019 o 10:00 hod. a verejný obstarávateľ 

začal vyhodnocovať predložené ponuky dňa 08.11.2019. 

Pracovná skupina pred otvorením ponúk overila ich neporušenosť a následne zverejnila obchodné 

mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých hospodárskych subjektov /uchádzačov/ a ich návrhy na 

plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyčísliť číslicou, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie 

ponúk.  

 

Slovník spoločného obstarávania (CPV):     45000000-7 - Stavebné práce 

 

Predmet zákazky: stavebné práce 

 

Spôsob vykonania prieskumu:  

1)  Celková (zmluvná) cena predmetu s DPH max 80,00 bodov 

2)  Lehota výstavby v pracovných dňoch max. 20,00 bodov 

 

Obchodné mená a sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku: 

 

Uchádzač č. 1: SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková 

Uchádzač č. 2: MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany 

Uchádzač č. 3: PESMENPOL, s.r.o., Železničná 16, 080 01 Prešov 

Uchádzač č. 4: M. Cup Production, s.r.o., Na Pažiti 14, 900 21 Svätý Jur 

Uchádzač č. 5: INFINITY TRUST, s.r.o., Medňanská 896/19, 019 01 Ilava 

Uchádzač č. 6: PARA INVEST, s.r.o., Majerníková 23, 841 05 Bratislava 

 

Uchádzač 

Kritérium č.1 

Celková (zmluvná) 

cena v € s DPH 

Kritérium č.1 

Celková 

(zmluvná) cena v 

€ bez DPH 

 

Kritérium č.2 

Lehota 

výstavby 

v prac. dňoch 

 

Podmienky účasti 

§ 32 a § 34 ods. 1 písm. b) 

Uchádzač č. 1 79 999,99 66 666,66 20 splnil 

zapísaný v ZHS 

zoznam prác z UVO +  referencie, 

podpísaná zmluva 

Uchádzač č. 2 73 933,53 61 611,27 22 splnil 

zapísaný v ZHS 

zoznam prác + referencie, podpísaná 

zmluva 
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Uchádzač č. 3 83 865,42 69 887,85 28 splnil 

zapísaný v ZHS 

zoznam prác + referencie, podpísaná 

zmluva 

Uchádzač č. 4 73 567,91 61 306,59 15 splnil 

zapísaný v ZHS 

zoznam prác + referencie, podpísaná 

zmluva 

Uchádzač č. 5 89 398,12 74 498,43 35 nesplnil 

vyčiarknutý zo ZHS, ale predložil ČV, 

že je evidovaný v ZHS 

zoznam prác nedal + referencia, 

podpísaná zmluva  

Uchádzač č. 6 74 165,88 61 804,90 15 splnil 

zapísaný v ZHS 

nedal zoznam prác + referencie, 

podpísaná zmluva  

 

Uchádzač č.1 

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková 

 

Kritérium č.1: Celková (zmluvná) cena s DPH 

Uchádzač ponúkol cenu 79 999,99 EUR s DPH. 

Pri hodnotení ponuky sa postupovalo u tohto kritéria nasledovne: 

- pridelil najnižšej cene 80 bodov ako váha hodnotiaceho kritéria 

- vypočítal podiel medzi najnižšou cenou a cenou hodnoteného uchádzača , podľa vzorca 

(najnižšia cena : cena hodnoteného uchádzača) x 80 b. 

Teda (73 567,91 : 79 999,99) x 80 = 73,57 b. 

 

Kritérium č.2 – Lehota výstavby v pracovných dňoch 

Uchádzač ponúkol lehotu 20 prac. dní, najnižšia lehota výstavby 

Pri hodnotení ponuky sa postupovalo u tohto kritéria nasledovne: 

- pridelil najnižšej lehote 20 bodov ako váha hodnotiaceho kritéria. 

- vypočítal podiel medzi najnižšou lehotou a lehotou hodnoteného uchádzača, podľa vzorca 

(najnižšia lehota : lehota hodnoteného uchádzača ) x 20 b. 

Teda (15 : 20) x 20 = 15,00 b. 

 

Výsledné hodnotenie:  

Vypočítal sa celkový počet bodov pridelených ponuke uchádzača a to tak, že sa vykonal súčet bodov za 

kritérium č.1 a č.2  t.j. výsledné hodnotenie ponuky 73,57 b+ 15,00 b. = 88,57 bodov. 

Uchádzač splnil podmienky účasti, tak ako bolo požadované vo Výzve na predkladanie ponúk 

v bode 17 a 18. 

 

Uchádzač č.2 

MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany 

 

Kritérium č.1: Celková (zmluvná) cena s DPH 

Uchádzač ponúkol cenu 73 933,53 EUR s DPH. 

Pri hodnotení ponuky sa postupovalo u tohto kritéria nasledovne: 

- pridelil najnižšej cene 80 bodov ako váha hodnotiaceho kritéria 
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- vypočítal podiel medzi najnižšou cenou a cenou hodnoteného uchádzača , podľa vzorca 

(najnižšia cena : cena hodnoteného uchádzača) x 80 b. 

Teda (73 567,91 : 73 933,53) x 80 = 79,60 b. 

 

Kritérium č.2 – Lehota výstavby v pracovných dňoch 

Uchádzač ponúkol lehotu 22 prac. dní. 

Pri hodnotení ponuky sa postupovalo u tohto kritéria nasledovne: 

- pridelil najnižšej lehote 20 bodov ako váha hodnotiaceho kritéria. 

- vypočítal podiel medzi najnižšou lehotou a lehotou hodnoteného uchádzača, podľa vzorca 

(najnižšia lehota : lehota hodnoteného uchádzača ) x 20 b. 

Teda (15 : 22) x 20 = 13,64 b. 

 

Výsledné hodnotenie:  

Vypočítal sa celkový počet bodov pridelených ponuke uchádzača a to tak, že sa vykonal súčet bodov za 

kritérium č.1 a č.2 t.j. výsledné hodnotenie ponuky 79,60 b + 13,64 b. = 93,24 bodov. 

Uchádzač splnil podmienky účasti, tak ako bolo požadované vo Výzve na predkladanie ponúk 

v bode 17 a 18. 

 

Uchádzač č.3 

PESMENPOL, s.r.o., Železničná 16, 080 01 Prešov 

 

Kritérium č.1: Celková (zmluvná) cena s DPH 

Uchádzač ponúkol cenu 83 865,42 EUR s DPH. 

Pri hodnotení ponuky sa postupovalo u tohto kritéria nasledovne: 

- pridelil najnižšej cene 80 bodov ako váha hodnotiaceho kritéria 

- vypočítal podiel medzi najnižšou cenou a cenou hodnoteného uchádzača , podľa vzorca 

(najnižšia cena : cena hodnoteného uchádzača) x 80 b. 

Teda (73 567,91 : 83 865,42) x 80 = 70,18 b. 

 

Kritérium č.2 – Lehota výstavby v pracovných dňoch 

Uchádzač ponúkol lehotu 28 prac. dní. 

Pri hodnotení ponuky sa postupovalo u tohto kritéria nasledovne: 

- pridelil najnižšej lehote 20 bodov ako váha hodnotiaceho kritéria. 

- vypočítal podiel medzi najnižšou lehotou a lehotou hodnoteného uchádzača, podľa vzorca 

(najnižšia lehota : lehota hodnoteného uchádzača ) x 20 b. 

Teda (15 : 28) x 20 = 10,71 b. 

 

Výsledné hodnotenie:  

Vypočítal sa celkový počet bodov pridelených ponuke uchádzača a to tak, že sa vykonal súčet bodov za 

kritérium č.1 a č.2 t.j. výsledné hodnotenie ponuky 70,18 b + 10,71 b. = 80,89 bodov. 

Uchádzač splnil podmienky účasti, tak ako bolo požadované vo výzve na predkladanie ponúk 

v bode 17 a 18. 

 

Uchádzač č.4 

M. Cup Production, s.r.o., Na Pažiti 14, 900 21 Svätý Jur 

 

Kritérium č.1: Celková (zmluvná) cena s DPH 

Uchádzač ponúkol cenu 73 567,91 EUR s DPH, najnižšia cena. 

Pri hodnotení ponuky sa postupovalo u tohto kritéria nasledovne: 

- pridelil najnižšej cene 80 bodov ako váha hodnotiaceho kritéria 
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Kritérium č.2 – Lehota výstavby v pracovných dňoch 

Uchádzač ponúkol lehotu 15 prac. dní. 

Pri hodnotení ponuky sa postupovalo u tohto kritéria nasledovne: 

- pridelil najnižšej lehote 20 bodov ako váha hodnotiaceho kritéria. 

 

Výsledné hodnotenie:  

Vypočítal sa celkový počet bodov pridelených ponuke uchádzača a to tak, že sa vykonal súčet bodov za 

kritérium č.1 a č.2 t.j. výsledné hodnotenie ponuky 80,00 b+ 20,00 b. = 100,00 bodov.   

Uchádzač splnil podmienky účasti, tak ako bolo požadované vo Výzve na predkladanie ponúk 

v bode 17 a 18. 

 

Uchádzač č.5 

INFINITY TRUST, s.r.o., Medňanská 896/19, 019 01 Ilava 

 

Kritérium č.1: Celková (zmluvná) cena s DPH 

Uchádzač ponúkol cenu 89 398,12 EUR s DPH. 

 

Kritérium č.2 – Lehota výstavby v pracovných dňoch 

Uchádzač ponúkol lehotu 35 prac. dní, najnižšia lehota 

 

Výsledné hodnotenie:  

Uchádzač nesplnil podmienky účasti, tak ako bolo požadované vo Výzve na predkladanie ponúk 

v bode 17 a 18. Uchádzač síce deklaroval, že je evidovaný v ZHS, ale po preverení informácie 

verejný obstarávateľ zistil, že spoločnosť bola vyčiarknutá zo ZHS v roku 2015 a potvrdenie 

stratilo platnosť (viď príloha) a spoločnosť nepredložila žiadne iné doklady pre splnenie 

podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 a ods. 2 zákona, tak ako 

bolo požadované v bode 17, bod 1. Výzvy na predkladanie ponúk. Z uvedeného dôvodu nebude 

ponuka uchádzača vyhodnocovaná 

 

Uchádzač č.6 

PARA INVEST, s.r.o., Majerníková 23, 841 05 Bratislava 

 

Kritérium č.1: Celková (zmluvná) cena s DPH 

Uchádzač ponúkol cenu 74 165,88 EUR s DPH. 

Pri hodnotení ponuky sa postupovalo u tohto kritéria nasledovne: 

- pridelil najnižšej cene 80 bodov ako váha hodnotiaceho kritéria 

- vypočítal podiel medzi najnižšou cenou a cenou hodnoteného uchádzača , podľa vzorca 

(najnižšia cena : cena hodnoteného uchádzača) x 80 b. 

Teda (73 567,91 : 74 165,88) x 80 = 79,35 b. 

 

Kritérium č.2 – Lehota výstavby v pracovných dňoch 

Uchádzač ponúkol lehotu 15 prac. dní, najnižšia lehota 

Pri hodnotení ponuky sa postupovalo u tohto kritéria nasledovne: 

- pridelil najnižšej lehote 20 bodov ako váha hodnotiaceho kritéria. 

 

Výsledné hodnotenie:  

Vypočítal sa celkový počet bodov pridelených ponuke uchádzača a to tak, že sa vykonal súčet bodov za 

kritérium č.1 a č.2 t.j. výsledné hodnotenie ponuky 79,35 b + 20,00 b. = 99,35 bodov. 

Uchádzač splnil podmienky účasti, tak ako bolo požadované vo Výzve na predkladanie ponúk 

v bode 17 a 18. Uchádzač síce nepredložil zoznam uskutočnených stavebných prác, ale keďže 

predložené referencie o uspokojivom uskutočnení prác sa týkajú predmetu zákazky a spĺňajú 
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minimálnu požadovanú súhrnnú hodnotu stavebných prac, verejný obstarávateľ uznal splnenie 

podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona, tak ako bolo požadované v bode 17, bod 2 

Výzvy na predkladanie ponúk. 

 

 

 

 

Richard Tomík, Ing.,  

zodpovedný za verejné obstarávanie 

 

 

Alexandra Tomíková, Ing.,  

zodpovedná za verejne obstarávanie 

 

 

Mgr. Radomír Brtáň 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: UVO ZHS INFINITY TRUST 


