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Zápisnica 
 

z otvárania ponúk, z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a vyhodnotenia ponúk verejného 

obstarávania – zákazky s nízkou hodnotou zadávanou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 

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

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“): na uskutočnenie stavebných prác - 

predmetu zákazky s názvom: „Multifunkčné ihrisko 33 x 18 m“, konaného v dňoch 

01.10.2019 až 04.10.2019 v kancelárii splnomocnenej osoby verejného obstarávateľa. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Prítomní:  

Ing. Vladimír Margetaj - konateľ a poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie 

 

 

Otváranie ponúk  

 

Zoznam záujemcov, ktorí boli vyzvaní na predloženie ponuky:  

1. SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa 

2. Pavol Romaňák, Farbiarska 21, 064 01 Stará Ľubovňa 

3. Ing. Milan Štupák – IVS, Nová Ľubovňa 791, 065 11 Nová Ľubovňa     

 

Počet predložených ponúk:  

6 (slovom šesť) ponúk. 

 

Počet ponúk predložených v predpísanej lehote na predkladanie ponúk:  

6 (slovom šesť) ponúk. 

 

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku v predpísanej lehote na predkladanie 

ponúk:  

1. Pavol Romaňák, Farbiarska 21, 064 01 Stará Ľubovňa 

2. SLOVIMM, s.r.o., Pri štadióne 8B, 908 51 Holíč 

3. Ing. Milan Štupák – IVS, Nová Ľubovňa 791, 065 11 Nová Ľubovňa 

4. SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa 

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

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

 

Počet ponúk predložených po predpísanej lehote na predkladanie ponúk:  

nerelevantné pre predmetné verejné obstarávanie. Žiadna z ponúk nebola predložená po lehote 

na predkladanie ponúk. 

 

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku po predpísanej lehote na predkladanie 

ponúk:  

nerelevantné pre predmetné verejné obstarávanie. Žiadna z ponúk nebola predložená po lehote 

na predkladanie ponúk. 

 

Poverená osoba otvorila ponuky v poradí v akom boli predložené, v rámci verejného otvárania 

ponúk, za účasti jedného splnomocneného zástupcu z uchádzačov (SLOVIMM, s.r.o., Pri 
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štadióne 8B, 908 51 Holíč) – poverenie viď. dokumentácia z verejného obstarávania. Ponuky 

označila poradovým číslom zhodným s číslom uvedeným na obálke a zverejnila obchodné 

mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov, ktorí 

predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, vrátane kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

 

1. Pavol Romaňák, Farbiarska 21, 064 01 Stará Ľubovňa     

- cena zákazky spolu s DPH, resp. konečná cena ... 58 558,87 EUR s DPH (platca DPH) 

2. SLOVIMM, s.r.o., Pri štadióne 8B, 908 51 Holíč 

- cena zákazky spolu s DPH, resp. konečná cena ... 71 435,68 EUR s DPH (platca DPH) 

3. Ing. Milan Štupák – IVS, Nová Ľubovňa 791, 065 11 Nová Ľubovňa 

- cena zákazky spolu s DPH, resp. konečná cena ... 58 489,43 EUR s DPH (platca DPH) 

4. SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa 

- cena zákazky spolu s DPH, resp. konečná cena ... 59 064,73 EUR s DPH (platca DPH) 

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

- cena zákazky spolu s DPH, resp. konečná cena ... 73 511,72 EUR s DPH (platca DPH) 

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

- cena zákazky spolu s DPH, resp. konečná cena ... 74 969,86 EUR s DPH (platca DPH) 

 

 

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti   

 

V zmysle § 117 ods. 5 ZoVO verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, 

ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZoVO alebo ak u neho existuje 

dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZoVO. Ustanovenie § 11 ZoVO tým nie je 

dotknuté.  

 

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO sa preukazuje doloženým 

dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 

ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 

Verejný obstarávateľ prostredníctvom poverenej osoby oslovil potencionálnych uchádzačov, 

ktorí sú oprávnení uskutočňovať stavebné práce zodpovedajúce predmetu zákazky, t.j. spĺňajú 

podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO. Verejný obstarávateľ prostredníctvom 

poverenej osoby preveril vyššie uvedené (v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých 

opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)) 

z informačných systémov verejnej správy resp. z verejne dostupných registrov (viď. 

dokumentácia z predmetného verejného obstarávania). 

 

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZoVO sa preukazuje doloženým čestným 

vyhlásením. Z predložených dokladov uchádzačov poverená osoba konštatuje, že všetci 

uchádzači predložili čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZoVO. Poverená osoba si 

zároveň splnenie uvedenej podmienky účasti uchádzačov (hospodárskych subjektov), ktorí 

predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, preverila z informačných systémov verejnej 

správy.  

 

Všetci oslovení záujemcovia, ale aj uchádzači, spĺňajú vyššie uvedené podmienky účasti. 

 

Nakoľko ponuku predložili aj uchádzači, ktorí nebol oslovení Výzvou na predloženie ponuky 

s prílohami (predpoklad, že na základe zverejnenia na webovej stránke verejného 



INPRO POPRAD, s.r.o. 
Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad 

IČO: 36501476   DIČ: 2021929910   IČ DPH: SK2021929910 

Mob.: +421 903 785 720, E-mail: inpropoprad4@gmail.com 

 

 

           Strana 3 z 6 

obstarávateľa), poverená osoba preverila z informačných systémov verejnej správy resp. 

z verejne dostupných registrov (viď. dokumentácia z predmetného verejného obstarávania), či 

aj vyššie uvedení uchádzači spĺňajú vyššie uvedené podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. 

e) a f) ZoVO, pričom konštatuje, že spĺňajú. 

 

Uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti v zmysle § 117 ods. 5 ZoVO: 

1. Pavol Romaňák, Farbiarska 21, 064 01 Stará Ľubovňa 

2. SLOVIMM, s.r.o., Pri štadióne 8B, 908 51 Holíč 

3. Ing. Milan Štupák – IVS, Nová Ľubovňa 791, 065 11 Nová Ľubovňa 

4. SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa 

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

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

 

 

Vyhodnotenie ponúk 

 

Zoznam členov komisie na vyhodnotenie ponúk:  

nerelevantné pre predmetné verejné obstarávanie. Komisia nebola zriadená. Vyhodnotenie 

vykonala poverená osoba verejného obstarávateľa v zmysle Poverenia (viď. dokumentácia z 

predmetného verejného obstarávania). 

 

Uchádzači predložili nasledovné návrhy na plnenie jednotlivých kritérií na vyhodnotenie 

ponúk:  

1. Pavol Romaňák, Farbiarska 21, 064 01 Stará Ľubovňa     

- cena zákazky spolu s DPH, resp. konečná cena ... 58 558,87 EUR s DPH (platca DPH) 

2. SLOVIMM, s.r.o., Pri štadióne 8B, 908 51 Holíč 

- cena zákazky spolu s DPH, resp. konečná cena ... 71 435,68 EUR s DPH (platca DPH) 

3. Ing. Milan Štupák – IVS, Nová Ľubovňa 791, 065 11 Nová Ľubovňa 

- cena zákazky spolu s DPH, resp. konečná cena ... 58 489,43 EUR s DPH (platca DPH) 

4. SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa 

- cena zákazky spolu s DPH, resp. konečná cena ... 59 064,73 EUR s DPH (platca DPH) 

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

- cena zákazky spolu s DPH, resp. konečná cena ... 73 511,72 EUR s DPH (platca DPH) 

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

- cena zákazky spolu s DPH, resp. konečná cena ... 74 969,86 EUR s DPH (platca DPH) 

 

Poverená osoba verejného obstarávateľa vyhodnotila predložené ponuky z hľadiska splnenia 

požiadaviek na predmet zákazky: 

- predložené ponuky nasledovných uchádzačov spĺňajú predpísané požiadavky na predmet 

zákazky:  

1. Pavol Romaňák, Farbiarska 21, 064 01 Stará Ľubovňa 

2. SLOVIMM, s.r.o., Pri štadióne 8B, 908 51 Holíč 

3. Ing. Milan Štupák – IVS, Nová Ľubovňa 791, 065 11 Nová Ľubovňa 

4. SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa 

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

 

Zoznam vylúčených ponúk:  

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

z nasledovných dôvodov: 
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- menovaný uchádzač v objekte „Osvetlenie ihriska“ neocenil položku Výkazu výmer – 

Rozpočtu č.1 s názvom „Betón základových pätiek, prostý tr.C 12/15“. V zmysle bodu 14.2 

Výzvy na predloženie ponuky je každý uchádzač povinný vyplniť jednotkové ceny jednotlivých 

položiek cenou zaokrúhlenou na 2 desatinné miesta (napr. príkaz Round) a vždy cenou vyššou 

ako 0,00 €. Jednotkové ceny, ceny položiek, DPH a ceny celkom uviesť na 2 desatinné miesta. 

Uchádzač je povinný oceniť všetky položky Výkazu výmer (jednotkovou cenou vyššou ako 

0,00 €) a zároveň sa zakazuje akokoľvek pozmeňovať Výkaz výmer (poradie položiek, 

vkladanie dodatočných položiek a pod.), okrem prípadného zvýrazneného doplnenia textu 

jednotlivých položiek, v ktorých uchádzač použije ekvivalent výrobku, materiálu a pod. 

 

Mimo vyššie uvedeného dôvodu na vylúčenie menovaného uchádzača konštatujem, že v časti 

ponuky Výkaz výmer – Rozpočet uchádzač nepredložil podrobný položkovitý rozpočet objektu 

„Podložie ihriska (zemné práce) a drenážny systém“, len hodnota toho objektu v € bez DPH je 

uvedená v rekapitulácii rozpočtu a je zahrnutá do ponukovej ceny celkom.  

Taktiež konštatujem, že v časti ponuky Výkaz výmer – Rozpočet uchádzač nepredložil pre 

jednotlivé objekty Krycie listy rozpočtu a Rekapitulácie rozpočtu. 

Splnomocnená osoba konštatuje, že vzhľadom na vyššie uvedený dôvod vylúčenia (nesplnenie 

predpísaných požiadaviek na predmet zákazky), už vzhľadom k znižovaniu administratívnej 

záťaže uchádzača, nebude požiadaný o vysvetlenie / doplnenie predloženej ponuky o uvedené 

časti Výkazu výmer - Rozpočtu. Chýbajúce doklady nemajú vplyv na dôvod vylúčenia ponuky 

z predmetného verejného obstarávania. 

Poverená osoba bezodkladne písomne oznámi uchádzačovi SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 

111, 038 02 Diaková, vylúčenie jeho ponuky z verejného obstarávania s uvedením dôvodov. 

 

Zoznam uchádzačov, ktorí budú požiadaní o vysvetlenie ponuky:  

nerelevantné pre predmetné verejné obstarávanie. Žiadny z uchádzačov nebude vyzvaný na 

vysvetlenie ponuky (aj vzhľadom na vyššie uvedené). 

 

Zoznam uchádzačov, ktorých ponuky sú úplné a splnili požiadavky verejného 

obstarávateľa na predmet zákazky:  

1. Pavol Romaňák, Farbiarska 21, 064 01 Stará Ľubovňa 

2. SLOVIMM, s.r.o., Pri štadióne 8B, 908 51 Holíč 

3. Ing. Milan Štupák – IVS, Nová Ľubovňa 791, 065 11 Nová Ľubovňa 

4. SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa 

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

 

Poradie úspešnosti ponúk s odôvodnením ich umiestnenia:  

1. Ing. Milan Štupák – IVS, Nová Ľubovňa 791, 065 11 Nová Ľubovňa 

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako najúspešnejšia, nakoľko vo svojej  

ponuke predložil najnižšiu ponukovú cenu predmetu zákazky z vyhodnocovaných ponúk, cena 

bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní s ponukami ostatných uchádzačov, ako 

najnižšia.  

 

2. Pavol Romaňák, Farbiarska 21, 064 01 Stará Ľubovňa 

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako druhá najúspešnejšia, nakoľko vo 

svojej ponuke predložil druhú najnižšiu ponukovú cenu predmetu zákazky z vyhodnocovaných 

ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní s ponukami ostatných 

uchádzačov, ako druhá najnižšia.  
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3. SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa 

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako tretia najúspešnejšia, nakoľko vo 

svojej ponuke predložil tretiu najnižšiu ponukovú cenu predmetu zákazky z vyhodnocovaných 

ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní s ponukami ostatných 

uchádzačov, ako tretia najnižšia.  

 

4. SLOVIMM, s.r.o., Pri štadióne 8B, 908 51 Holíč 

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako štvrtá najúspešnejšia, nakoľko vo 

svojej ponuke predložil štvrtú najnižšiu ponukovú cenu predmetu zákazky z vyhodnocovaných 

ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní s ponukami ostatných 

uchádzačov, ako štvrtá najnižšia.  

 

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

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako piata najúspešnejšia, nakoľko vo 

svojej ponuke predložil piatu najnižšiu ponukovú cenu predmetu zákazky z vyhodnocovaných 

ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní s ponukami ostatných 

uchádzačov, ako piata najnižšia.  

 

Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk:  

pri vyhodnocovaní ponúk boli v zmysle výzvy na predloženie ponuky vyhodnotené ponuky 

spoločne. Ponuky boli vyhodnocované na základe: najnižšej ceny, vzájomným porovnaním 

ponukových cien.      

Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk, bolo zostavené matematicky jednoznačné poradie 

úspešnosti jednotlivých ponúk, pričom úspešným uchádzačom - víťazom verejného 

obstarávania sa stal uchádzač: Ing. Milan Štupák – IVS, Nová Ľubovňa 791, 065 11 Nová 

Ľubovňa, nakoľko predložil po všetkých stránkach prijateľnú ponuku pre verejného 

obstarávateľa a z hľadiska kritéria na vyhodnotenie ponúk bol vyhodnotený ako najúspešnejší.  

 

Poverená osoba bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli 

vyhodnocované, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov. 

 Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku verejný obstarávateľ prijíma a uzavrie s ním 

zmluvu v súlade s jeho predloženou ponukou, s podmienkami vyhláseného verejného 

obstarávania a ustanovení príslušných právnych predpisov, po predložení požadovaných 

dokladov z výzvy na predloženie ponuky (pokiaľ bolo relevantné). Neúspešným uchádzačom 

oznámi, že neuspeli, dôvody neprijatia ich ponúk, identifikáciu úspešného uchádzača a dôvody 

prijatia ponuky úspešného uchádzača. 

 

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti 

podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZoVO (je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 

práce alebo poskytovať službu; nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) 

ZoVO (ak konflikt záujmov podľa § 23 ZoVO nemožno odstrániť inými účinnými 

opatreniami). Ustanovenie § 11 ZoVO tým nie je dotknuté, t.j. verejný obstarávateľ a 

obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom 

alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 

sektora1) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora2) alebo ktorých subdodávatelia 

alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu,1) ktorí majú povinnosť zapisovať sa do 

registra partnerov verejného sektora1) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.2) 
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Zákaz podľa § 11 ods. 1 ZoVO sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s verejným 

obstarávateľom alebo obstarávateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú 

fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. 

 
1) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
2) § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. 

 

Verejný obstarávateľ pred uzavretím zmluvy preverí vyššie uvedené povinnosti (v zmysle 

zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže 

využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon proti byrokracii)). 

 

 

Predmetné verejné obstarávanie po vyhodnotení ponúk, bolo ukončené dňa 04.10.2019. 

 

 

Táto Zápisnica z otvárania ponúk, vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov 

a vyhodnotenia ponúk, spolu s ostatnými prílohami, tvorí súčasť dokumentácie z verejného 

obstarávania, ktorá bude v zmysle § 117 ods. 8 ZoVO archivovaná v archíve verejného 

obstarávateľa a to desať rokov od uzavretia zmluvy, ak osobitný predpis46a) neustanovuje inak. 

 
46a) § 39 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 

a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2017 Z. z. 

 

 

 

V Poprade, dňa 04.10.2019 

Zapísal: Ing. Vladimír Margetaj 

 

Poverené osoby verejného obstarávateľa: 

 

Ing. Vladimír Margetaj     ........................................................ 

konateľ a pover./splnom. osoba pre verejné obstarávanie  


