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Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia cenových ponúk  
k zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov  

„Výstavba multifunkčného ihriska“ 
 

I. Identifikácia osoby zadávajúcej 
zákazku (verejný obstarávateľ):    

  

 

  Verejný obstarávateľ: 

Úradný názov:  Obec Kmeťovo 

IČO:   00309028 

DIČ:   2021059381 

Poštová adresa: Kmeťovo 77 

PSČ:      941 62 

Mesto/obec:  Kmeťovo 

Štát:    Slovenská republika    

Kontaktná osoba:   Ing. Jozef Sádovský 

Telefón:                  0905 447 004      

E-mail:                    starosta@obeckmetovo.sk 

 

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): 

http://www.obeckmetovo.sk  

 

 

II. Forma (prieskum 
trhu) 

  III. Miesto 

Osobne X   
Obec Kmeťovo Telefonicky X  

Zverejnením na 
webovom sídle obce  

28.08.2019  

Elektronickou poštou Odoslanie výzvy piatim (5) 
potenciálnym uchádzačom 
dňa 28.08.2019 

  

S použitím katalógu X  IV. Dátum predkladania ponúk 

Iný spôsob – uviesť: X  06.09.2019 

    

V. Stručný opis predmetu obstarávania (zákazky) VI. Množstvo, Rozsah 

Predmet zákazky spočíva vo vybudovaní multifunkčného ihriska 
o rozmeroch min 33x18m. Povrch ihriska tvorí multifunkčný umelý 
trávnik z polyetylénu s výškou vlasu min 15 mm – 20mm. Vlákno 
polyetylénové, výška vlákna min 15 mm – 20mm, minimálna hustota 
vpichov 22000/m2, minimálna hmotnosť trávnika v jednotke g/m2 - 
2150 g/m2, Dtex: min. 6600, výplň kremičitý piesok sušený - 
minimálne 18 kg/m2   
Samotné ihrisko bude riešené farebným vyčlenením hracích plôch 

čiarami a plošným farebným oddelením jednotlivých hracích polí a 

bočných výbehov. 

V strede  kratších strán ihriska sú osadené futbalové bránky veľkosti 

4 x 2 m. Bránky sú pevné spojené s mantinelovým systémom. 

Súčasťou bránok sú siete. Volejbalová a tenisová sada je  

  

V zmysle bližšej špecifikácie. 

mailto:starosta@obeckmetovo.sk
http://www.obeckmetovo.sk/
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demontovateľná jednoduchým zasunutím do puzdier kotvených v 

betónovom základe podkladu.  

Osvetlenie bude napojené z existujúceho rozvádzača. Na osvetlenie 

ihriska sa použijú 4 LED reflektory, ktoré budú inštalované na 

rohových hliníkových 6 metrových stĺpoch. Káble sú uložené v ryhe 

po obvode ihriska z vonkajšej strany. Všetky kovové časti osvetlenia 

sú uzemnené. 

Predpokladaná hodnota zákazky: 60 826,30€ bez DPH  

 
 
VII. zoznam oslovených záujemcov 
 

P. č. Potenciálny záujemca (názov firmy, sídlo) 
Dátum zaslania výzvy                

a spôsob 

1. SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková 
Dňa 28.08.2019 
Spôsob: e-mailom 

2. SLOVIMM, s.r.o., pri štadióne 8B, 908 51 Holíč  
Dňa 28.08.2019 
Spôsob: e-mailom 

3. M.Cup Production s.r.o., Na pažiti 14, 900 21 Svätý Jur 
Dňa 28.08.2019 
Spôsob: e-mailom 

4. MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany 
Dňa 28.08.2019 
Spôsob: e-mailom 

5. SPORT NITRA s.r.o., Pražská 2, 949 11 Nitra 
Dňa 28.08.2019 
Spôsob: e-mailom 

6. 
INEX – Hausgarden s.r.o., Lipová 978/12, 951 31 
Močenok 

Dňa 04.09.2019 
Spôsob: e-mailom 
Výzva zaslaná na základe 
žiadosti požiadavky uchádzača 

 
VIII. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky a dátum doručenia cenovej 

ponuky: 

 
V lehote na predkladanie ponúk bolo doručených 5 (slovom päť) cenových ponúk. 

P. č. Uchádzač (názov firmy, sídlo) 
Dátum doručenia cenovej 
ponuky  a spôsob 

Kontrola obalu 
(poznámka) 

1. 
INEX – Hausgarden s.r.o., Lipová 
978/12, 951 31 Močenok 

Dňa 06.09.2019, o 11:30 hod 
osobne 

obal neporušený 

2. 
SPORT SERVICE, s.r.o., 
Diaková 111, 038 02 Diaková 

Dňa 04.09.2019, o 9:00 hod 
osobne 

obal neporušený 

3. 
SLOVIMM, s.r.o., pri štadióne 8B, 
908 51 Holíč 

Dňa 05.09.2019, o 9:00 hod 
poštou 

obal neporušený 

4. 
MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 
038 52 Sučany 

Dňa 05.09.2019, o 9:00 hod 
poštou 

obal neporušený 

5. 
SPORT NITRA s.r.o., Pražská 2, 
949 11 Nitra 

Dňa 04.09.2019, o 9:00 hod 
poštou 

obal neporušený 
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IX. Požiadavky výzvy na predkladanie cenových ponúk: 

Ponuka mala v zmysle bodu 5 výzvy obsahovať :    
 

a) Doklady v zmysle bodu 6 – osobné postavenie uchádzača v zmysle § 32 ZVO, ods. 

1 písm. e) a f) alebo predloženie zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov 

v zmysle § 152 ZVO 

b) vyplnený návrh na plnenie kritéria, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto výzvy, 
c) podpísanú Zmluvu o dielo s prílohami v zmysle prílohy č. 3 

 
 

X. Vyhodnotenie ponúk a poradie uchádzačov na základe kritéria: 

 

Názov 
Cena 
s DPH 

/max 40b 

Lehota 
vykonania 

diela 
v dňoch        
/max 30b 

doba 
odstránenia 

závady 
v hodinách 
/max 30b 

Počet 
bodov 

poradie 

1. 

INEX – 
Hausgarden 
s.r.o., 

63 944,36 20 24 

92,22 2 Počet 
pridelených 
bodov za 
kritérium 

39,72 22,5 30 

       

2. 

SPORT 
SERVICE, 
s.r.o., 

71 704,93 30 24 

80,42 3 Počet 
pridelených 
bodov za 
kritérium 

35,42 15 30 

       

3. 

SLOVIMM, 
s.r.o., 

66 890,71 20 83 

69,2 5 
Počet 
pridelených 
bodov za 
kritérium 

38 22,5 8,7 

       

4. 

MARO, s.r.o., 64 802,78 21 72 

70,63 4 
Počet 
pridelených 
bodov za 
kritérium 

39,2 21,43 10 

       

5. 
SPORT 
NITRA s.r.o., 

63 499,87 15 30 94 1 



4 
 

Počet 
pridelených 
bodov za 
kritérium 

40 30 24 

 

 
XI. Vyhodnocovanie ponúk 

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutočnilo dňa 09.09.2019. Osoba vykonávajúca 

prieskum skontrolovala neporušiteľnosť obálok, skonštatovala, že ponuky boli doručené 

v stanovenej lehote na predkladanie ponúk ako aj jedným zo stanovených spôsobov – 

jedna ponuka bola predložená osobne a štyri boli predložené poštou.   

 
Ďalej bol skontrolovaný obsah predložených ponúk z hľadiska požiadaviek na obsah 
ponuky uvedený vo výzve. Bola skonštatovaná úplnosť predložených ponúk z hľadiska 
požiadaviek na obsah ponuky. 
 
Následne boli ponuky vyhodnotené z hľadiska návrhov na plnenie kritéria a bol určený 
uchádzač, ktorý sa predbežne umiestil na prvom mieste.  
 
Ďalej sa ponuka uchádzača, ktorý sa umiestnil predbežne na prvom mieste, 
vyhodnocovala z hľadiska splnenia podmienok účasti a splnenie požiadaviek na predmet 
zákazky. Na základe predložených dokladov bolo konštatované splnenie podmienok 
účasti ako aj splnenie požiadaviek na predmet zákazky z hľadiska splnenia požiadaviek 
na predmet zákazky. 
 
Taktiež nebola identifikovaná mimoriadne nízka cenová ponuka. Ponuka uchádzača, 
ktorý sa predbežne umiestnil na prvom mieste je zároveň nižšia ako PHZ, a preto 
neexistujú dôvody na vylúčenie uchádzača, ktorý sa predbežne umiestnil na prvom 
mieste. 
 
V zmysle §117, ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, verejný 
obstarávateľ nesmie uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f), alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 
ods. 6 písm. f). Na základe uvedeného bolo skontrolované, či uchádzač, ktorí sa 
predbežne umiestnil na prvom mieste, nemá zapísaný zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní v registri vedenom UVO. Na základe skúmania nebol zistený uložený zákaz 
uchádzačom – dôkaz tvorí stiahnutý doklad z predmetného skúmania. Taktiež nebol 
identifikovaný konflikt záujmov v zmysle § 40 ods. 6, písm. f), čo potvrdzujú priložené 
čestné vyhlásenia o vylúčení konfliktu záujmov v zmysle §23 ZVO.  
 
 

XII. Vyhodnotenie ponúk  

 

A) Vyhodnotenie ponúk z pohľadu úplnosti – splnenie požiadaviek na obsah ponuky: 

 

P. č.  Názov uchádzača Obsah ponuky - Predložil / nepredložil 

 INEX – Hausgarden a) Doklady v zmysle bodu 6 – osobné postavenie 
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s.r.o., uchádzača v zmysle § 32 ZVO, ods. 1 písm. e) a 

f) alebo predloženie zápisu do zoznamu 

hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ZVO 

- Predložil 

 

b) vyplnený návrh na plnenie kritéria, ktorý tvorí 

prílohu č.1 tejto výzvy, 

- predložil 

 

c) podpísanú Zmluvu o dielo s prílohami v zmysle 

prílohy č. 3 

- predložil 

 

 

SPORT SERVICE, 
s.r.o., 

a) Doklady v zmysle bodu 6 – osobné postavenie 

uchádzača v zmysle § 32 ZVO, ods. 1 písm. e) a 

f) alebo predloženie zápisu do zoznamu 

hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ZVO 

- Predložil 

 

b) vyplnený návrh na plnenie kritéria, ktorý tvorí 

prílohu č.1 tejto výzvy, 

- predložil 

 

c) podpísanú Zmluvu o dielo s prílohami v zmysle 

prílohy č. 3 

- predložil 

 

 

SLOVIMM, s.r.o., 

a) Doklady v zmysle bodu 6 – osobné postavenie 

uchádzača v zmysle § 32 ZVO, ods. 1 písm. e) a 

f) alebo predloženie zápisu do zoznamu 

hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ZVO 

- Predložil 

 

b) vyplnený návrh na plnenie kritéria, ktorý tvorí 

prílohu č.1 tejto výzvy, 

- predložil 

 

c) podpísanú Zmluvu o dielo s prílohami v zmysle 

prílohy č. 3 
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- predložil 

 

 

MARO, s.r.o., 

a) Doklady v zmysle bodu 6 – osobné postavenie 

uchádzača v zmysle § 32 ZVO, ods. 1 písm. e) a 

f) alebo predloženie zápisu do zoznamu 

hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ZVO 

- Predložil 

 

b) vyplnený návrh na plnenie kritéria, ktorý tvorí 

prílohu č.1 tejto výzvy, 

- predložil 

 

c) podpísanú Zmluvu o dielo s prílohami v zmysle 

prílohy č. 3 

- predložil 

 

 

SPORT NITRA s.r.o., 

a) Doklady v zmysle bodu 6 – osobné postavenie 

uchádzača v zmysle § 32 ZVO, ods. 1 písm. e) a 

f) alebo predloženie zápisu do zoznamu 

hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ZVO 

- Predložil 

 

b) vyplnený návrh na plnenie kritéria, ktorý tvorí 

prílohu č.1 tejto výzvy, 

- predložil 

 

c) podpísanú Zmluvu o dielo s prílohami v zmysle 

prílohy č. 3 

- predložil 

 

 

 

B) Vyhodnotenie podmienok účasti  uchádzača, ktorý sa predbežne umiestnil na prvom 
mieste 

P.č. Názov uchádzača 
Splnil/ Nesplnil podmienky účasti a aké 

doklady predložil resp. VO preukázal  

1. SPORT NITRA s.r.o., Doklady preukazujúce splnenie podmienok 

účasti (osobné postavenie uchádzača, 
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technická a odborná spôsobilosť) v zmysle 

bodu 16 – doklady v zmysle § 32 ods. 1 písm. 

e) a f) 

Splnil predložením: 

–   čestného vyhlásenia s uvedením zápisu 

v zozname hospodárskych subjektov 

vedeným Úradom pre verejné 

obstarávanie, re. Č. 2016/9-PO-E2293 

Nesmie u uchádzača  existovať dôvod na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) 

zákona. 

Splnil - uvedené skúmal verejný obstarávateľ 

v celom procese obstarávania – najmä 

podpísaním čestných vyhlsení 

zainteresovaných osôb 

 
 
C) Vyhodnotenie ponuky uchádzača, ktorý sa predbežne umiestnil na prvom 

mieste, z hľadiska splnenie požiadaviek na predmet zákazky 
 

P.č.  
Názov uchádzača 

Splnil/ Nesplnil požiadavky na predmet 
zákazky  

1.  

SPORT NITRA s.r.o., 

 
Súlad predloženého rozpočtu s výkazom 
výmer- Splnil 
 

 

     XIII. Odôvodnenie výberu najúspešnejšieho uchádzača 

Kritériom pre výber úspešného uchádzača bol najlepší pomer ceny a kvality ponuky. 
Uchádzač SPORT NITRA s.r.o., Pražská 2, 949 11 Nitra ponúkol najvýhodnejšiu 
ponuku za celý predmet obstarávania čím získal najvyšší počet bodov – 94 pri splnení 
verejným obstarávateľom určených podmienkach, a preto bola jeho ponuka 
vyhodnotená ako úspešná 

 
 
XIV. Identifikácia vylúčených uchádzačov a odôvodnenie vylúčenia ponúk 

v prípade ak bol niektorý uchádzač vylúčený (Tento oddiel použite toľkokrát, 
koľkokrát je to potrebné) 

Identifikácia uchádzača  
 

Neuplatňuje sa. 
 

Odôvodnenie vylúčenia 
 

Neobvykle nízka cena:  

Neuplatňuje sa. 
 

Iný dôvod:  
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Neuplatňuje sa. 

  
XV. Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky 

Dôvody zrušenia 
 

Neuplatňuje sa. 

 
XVI. Prehlásenie o nestrannosti a dôvernosti verejného obstarávateľa 

Prehlasujem, že spĺňam požiadavky kladené na členia komisie podľa § 51 zákona 
o verejnom a nenastali okolnosti, pre ktoré by som nemohol byť členom komisie alebo 
sa zúčastňovať na vyhodnotení ponúk zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že som nestranný a nie som zaujatý voči 
uchádzačom a taktiež, že u mňa nenastal konflikt záujmov: 

Osoba vykonávajúca prieskum  Mgr. Karin Pénzešová 

Podpis 

 
 
 
 
 

 

Dátum vyhotovenia zápisu 11.09.2019 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


