
1 

 

Obec  Nižný Klatov, Hlavná 1, 044 12 Nižný Klátov  

------------------------------------------------------------------------- 
    ZÁPISNICA    VYHODNOTENIA  PREDLOŽENÝCH CENOVÝCH  PONÚK  

v postupe verejného obstarávania 

zadávania  zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

formou výzvy na predkladanie cenových ponúk – prieskum trhu 

 

                Verejný obstarávateľ:    Obec  Nižný Klatov, Hlavná 1, 044 12 Nižný Klátov 
________________________________________________________________________ 

1. Predmet  zákazky:  
       Zákazka  na  uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 

       Názov predmetu zákazky:  

       Rekonštrukcia  multifunkčného ihriska v obci Nižný Klátov 
             

2. Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH) :  
Predpokladaná hodnota zákazky určená v zmysle § 6 zákona 343/2015 Z. z.  

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov na: 34 553,64.- EUR  bez DPH. 

 

3.   Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je rekonštrukcia  multifunkčného ihriska v obci Nižný Klátov 

Podrobný  a jednoznačný položkovitý opis predmetu zákazky, ako aj počet konkrétnych 

požadovaných položiek je stanovený vo výkaze výmere a Technickej správe zákazky, 

ktoré  tvoria prílohu tejto výzvy. 

 

4.    Lehota a miesto dodania:  

           Verejný obstarávateľ požaduje, aby predmet zákazky – uskutočnenie stavebných prác 

– realizácia diela v rozsahu určenom podľa tejto výzvy a jej príloh, bol zrealizovaný 

najdlhšie v lehote do 40 pracovných dní (slovom „štyridsať) 

            Požadovaná určená lehota pre plnenie predmetu zákazky t. j. na uskutočnenie stavebných 

prác – realizáciu diela (40 pracovných dní), začne plynúť od nasledujúceho dňa po 

odovzdaní a prevzatí staveniska, o čom bude vyhotovený písomný záznam. 

 

5.    Spoločný slovník obstarávania  CPV  Hlavný predmet:  

45000000-7 Stavebné práce 

45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská 

37535200-9 Zariadenie ihrísk 

37400000-2 Športový tovar a výbava 

 

6.    Zoznam potenciálnych dodávateľov , ktorým bola zaslaná Výzva na  

       predkladanie ponúk: 

Por. č. Obchodné meno, sídlo 

1. DAG SLOVAKIA, a. s. 

Volgogradská 9 

Prešov 080 01 

IČO: 44 886 021 

dag@dagslovakia.sk 
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2. Darien, s.r.o. 

Bukovecká 10 Košice 04 012 

IČO: 365 83 740 

ponuky@darien.sk 

 

3. Pesmenpol s.r.o., 

Železničiarska 16, 080 01, Prešov 

IČO: 365 07 881 

info@pesmenpol.sk 

 

 

7.   Spôsob vykonania prieskumu  

Výzva na predloženie záväznej ponuky bola dňa 26.09.2019  zaslaná prostredníctvom 

emailovej komunikácie 3 ( trom ) potenciálnym dodávateľom/ uchádzačom a zároveň bola 

zverejnená na webovej stránke verejného obstarávateľa. 

 V lehote na predkladanie ponúk do 07.10.2019 do 10:00 hod predložili cenovú ponuku  

 3 (traja) uchádzači.   

 

 8.  Identifikácia uchádzačov, ktorí predložili cenové ponuky a návrhy na plnenie  

      kritériá:  

       Uchádzač č.1 

         ING VRC s.r.o. 

260, Lackovce 066 01 

IČO: 50 095 153 

KRITÉRIUM Návrh v EUR bez 

DPH 

DPH 

v EUR 

Návrh v EUR s DPH 

Celková cena za celý 

predmet zákazky 

34 526,50.- 6 905,30.- 41 431,80.- 

       Cenová ponuka bola doručená dňa 04.10.2019 

 

 

      Uchádzač č.2 

        PESMENPOL, spol. s r.o. 

Železničiarska 16/3815, Prešov 080 01 

IČO: 36 507 881 

KRITÉRIUM Návrh v EUR bez 

DPH 

DPH 

v EUR 

Návrh v EUR s DPH 

Celková cena za celý 

predmet zákazky 

34 400.- 6 880.- 41 280.- 

       Cenová ponuka bola doručená dňa 03.10.230019 

 

      Uchádzač č.3  

       Darien, s.r.o. 

Bukovecká 10, Košice 040 12 

IČO: 36 583 740 

KRITÉRIUM Návrh v EUR bez 

DPH 

DPH 

v EUR 

Návrh v EUR s DPH 

Celková cena za celý 

predmet zákazky 

34 980,24.- 6996,05.- 41 976,29.- 

       Cenová ponuka bola doručená dňa 04.10.2019 

mailto:ponuky@darien.sk
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      9.  Zhodnotenie a výber uchádzača 

Dňa 08.10.2019 pristúpil verejný obstarávateľ k vyhodnoteniu predložených ponúk.  

Verejný obstarávateľ uplatnil pri vyhodnocovaní cenových ponúk § 112 ods. 6  

(druhá veta) zákona o verejnom obstarávaní  a pri uplatnení daného ustanovenia zákona 

o verejnom obstarávaní sa  úspešným uchádzačom  stal uchádzač, ktorý predložil  

v ponuke návrh s najnižšou cenou celkom za predmet zákazky a ktorému bolo priradené 

prvé miesto v poradí na základe vyhodnotenia ponúk podľa kritériá „Najnižšia cena 

celkom za predmet zákazky“, čím sa umiestnil na prvom mieste a splnil podmienky účasti 

a požiadavky na predmet zákazky.  

 

           Vyhodnotenie ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk: 

 Uchádzač, ktorému bolo priradené prvé miesto v poradí na základe vyhodnotenia ponúk 

 podľa kritériá „Najnižšia cena celkom za predmet zákazky“ s najnižšou navrhovanou  

 cenou vo výške 41 280.- s DPH  za predmet zákazky : 

 

        PESMENPOL, spol. s r.o. 

Železničiarska 16/3815, Prešov 080 01 

IČO: 36 507 881 

 
 

       Uchádzač, ktorému bolo priradené druhé miesto v poradí na základe vyhodnotenia ponúk 

                  podľa kritériá „Najnižšia cena celkom za predmet zákazky“ s druhou najnižšou 

                  navrhovanou  cenou vo výške  41 431,80.- s DPH  za predmet zákazky : 

 

        ING VRC s.r.o. 

 260, Lackovce 066 01 

 IČO: 50 095 153 

 
 

 Uchádzač, ktorému bolo priradené tretie miesto v poradí na základe vyhodnotenia ponúk 

 podľa kritériá „Najnižšia cena celkom za predmet zákazky“ s treťou najnižšou 

 navrhovanou  cenou vo výške  41 976,29.- s DPH  za predmet zákazky : 

 

       Darien, s.r.o. 

Bukovecká 10, Košice 040 12 

IČO: 36 583 740 

 

 

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia 

požiadaviek na predmet zákazky 

       Pri vyhodnocovaní ponuky bolo zistené, že uchádzač:  

        PESMENPOL, spol. s r.o., Železničiarska 16/3815, Prešov 080 01, IČO: 36 507 881 

        predložil cenovú ponuku , ktorá obsahovala dokumentáciu požadovanú  

verejným obstarávateľom vo Výzve na predkladanie ponúk ZsNH na predmet zákazky 

Rekonštrukcia  multifunkčného ihriska v obci Nižný Klátov 

 

Cenová ponuka obsahovala dokumentáciu: 

Príloha č. 1 Identifikačné údaje uchádzača, predkladateľa cenovej ponuky – formulár 

(vypracovaný a doplnený  predložil v cenovej ponuke uchádzač, zároveň 

predložil Výpis z obchodného registra Okresného súdu Prešov) 

Príloha č. 2     Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk – formulár 
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                      (vypracovaný a doplnený  predložil v cenovej ponuke uchádzač) 

Príloha č 2a    Výkaz- výmer  - neocenený – určujúci pre  rozsah predmetu zákazky  

(vypracovaný a doplnený  predložil v cenovej ponuke uchádzač) 

Príloha č. 3     Zoznam uskutočnených stavebných prác – referencia,  formulár 

                      (vypracovaný a doplnený  predložil v cenovej ponuke uchádzač, zároveň 

                      predložil referenčné listy) 

Príloha č. 4    Vyhlásenie uchádzača - súhlas so spracovaním osobných údajov-  

                      Formulár (vypracovaný a doplnený  predložil v cenovej ponuke uchádzač) 

Príloha č. 5 Generálne čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti - nahradenie 

dokladov  preukazujúcich splnenie podmienok účasti stanovených 

v tejto výzve podľa § 32 ods. 1 písm. e), § 32 ods. 1 písm. f) a § 34 ods. 1 

písm. b) zákona o verejnom obstarávaní – formulár (vypracované 

a doplnené predložil v cenovej ponuke uchádzač) 

Príloha č. 6 Čestné vyhlásenie – splnenie podmienky účasti - § 32 ods. 1 písm. f) 

zákona o verejnom obstarávaní – formulár(vypracované a doplnené  

predložil v cenovej ponuke uchádzač) 

Príloha č.7      Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača  

           (vypracované a doplnené  predložil v cenovej ponuke uchádzač) 

     Príloha č.8     Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok  

(vypracovaný predložil v cenovej ponuke uchádzač, nebude využívať   

subdodávky) 

 

Uchádzač predložením uvedenej dokumentácie splnil podmienky účasti a požiadavky na 

predmet zákazky. 

 

Úspešným uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste  sa stal uchádzač s najnižšou 

navrhovanou cenou za predmet zákazky s požadovanými parametrami:   

 

        PESMENPOL, spol. s r.o. 

Železničiarska 16/3815, Prešov 080 01 

IČO: 36 507 881 

    

Cena za zákazku bez DPH: 34 400.- € 

                                     DPH:   6 880. - € 

Cena za zákazku     s DPH: 41 280.-€  

Celková cena predmetu zákazky: 41 280.-€ 

 

      

 Verejný obstarávateľ v danom postupe zadávania zákazky   dodržiaval všetky  princípy 

verejného obstarávania.  
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Na základe výsledkov vyhodnotenia sa odporúča uzatvoriť zmluvu/vystaviť objednávku 

na plnenie predmetu zákazky s úspešným uchádzačom umiestneným na prvom mieste a to 

s navrhovanou cenou podľa návrhu v predloženej cenovej ponuke: 

  

         PESMENPOL, spol. s r.o. 

Železničiarska 16/3815, Prešov 080 01 

IČO: 36 507 881 

 

       

      Prieskum trhu vykonaný v lehote:            26.09.2019  – 07.10.2019   

     

 Dátum vyhodnotenia cenových ponúk:    08.10.2019 

 

 Dátum schválenia výsledku vyhodnotenia:               08.10.2019 

 

 

 

10.  Meno a priezvisko osoby, ktorá vykonala vyhodnotenie cenových ponúk: 

       Ing. František Viktorius 

       osoba poverená zabezpečiť proces VO   

                               

        Podpis : ........................................................................ 

 

 

 11.  Meno, priezvisko osoby, ktorá schválila vyhodnotenie cenových ponúk: 

       Ing. Gabriela Staníková 

       starostka obce  Nižný Klatov 

 

      Podpis : ........................................................................ 


