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Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 

„Viacúčelové športové ihrisko Nedožery-Brezany“ 

 
1) Termín zaslania Výzvy na predkladanie ponúk potenciálnym 
dodávateľom:  
03.09.2019 

 
2) Zoznam potenciálnych dodávateľov, ktorým bola zaslaná Výzva  
na predkladanie ponúk: 

Por. č. Obchodné meno, sídlo 

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

2. Veríme v Zábavu, s. r. o., Pod Brezinou 86, 911 01  Trenčín 

3. GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o., Nová Ves 35,  739 11 Frýdlant nad Ostravicí  

 
3) Termín predkladania ponúk:   
19.09.2019 do 8:30 hod.  

 
4) Zoznam uchádzačov a údaje zistené pri otváraní ponúk: 

Por. 
č. 

Obchodné meno, sídlo 

Návrh na plnenie kritérií 
Najnižšia celková zmluvná  cena 

v EUR vrátane DPH. Váha 
kritéria je 97 %. 

Rýchlosť dodania predmetu 
zákazky v kalendárnych dňoch 

Váha kritériá je 3%. 

Dátum doručenia 

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

65150 Eur s DPH 
80 dní 

13.09.2019 

2. 
Veríme v Zábavu, s. r. o., Pod 
Brezinou 86, 911 01  Trenčín 

68086,69 Eur s DPH 
95 dní 

06.09.2019 

3. 
VORBOSS, s.r.o., Oravská 
Polhora 623, 029 47  Oravská 
Polhora 

70717 Eur s DPH 
100 dní 

10.09.2019 

 
5) Vyhodnocovanie ponúk: 

Dňa 20.09.2019 pristúpil verejný obstarávateľ k vyhodnoteniu splnenia podmienok účasti. Ponuky 

boli vyhodnocované v súlade s požiadavkami splnenia podmienok účasti uvedenými vo výzve na 

predkladanie ponúk. Dňa 26.09.2019 na základe zápisnice z vyhodnotenia splnenia podmienok 

účasti bola verejným obstarávateľom zaslaná žiadosť o vysvetlenie spoločnosti: VORBOSS, s.r.o., 

Oravská Polhora 623, 029 47  Oravská Polhora. Spoločnosť VORBOSS, s.r.o., Oravská Polhora 

623, 029 47  Oravská Polhora podala vysvetlenie dňa 02.10.2019. Dňa 03.10.2019 verejný 

obstarávateľ vyhodnotil splnenie podmienok účasti. Dňa 04.10.2019 verejný obstarávateľ pristúpil 
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k vyhodnoteniu predložených ponúk. Ponuky boli vyhodnocované v súlade s požiadavkami 

uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk. 

6) Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: 
 
Neuplatňuje sa 

7) Identifikácia úspešného uchádzača: 

Obchodné meno, sídlo 

Návrh na plnenie kritérií 
Najnižšia celková zmluvná  cena v EUR vrátane DPH. 

Váha kritéria je 97 %. 
Rýchlosť dodania predmetu zákazky v kalendárnych 

dňoch Váha kritériá je 3%. 
SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02  
Diaková 

65150 Eur s DPH 
80 dní 

 

Odôvodnenie:  

Komisia verejného obstarávateľa konštatuje, že uchádzač splnil všetky podmienky účasti, ktoré verejný 

obstarávateľ stanovil vo Výzve na predkladanie ponúk a ponúkol verejnému obstarávateľovi najnižšiu 

cenu diela s DPH a najkratšiu rýchlosť dodania a teda získal aj najvyššie bodové hodnotenie z plnenia 

kritérií a tak sa stal víťazným uchádzačom a verejný obstarávateľ ponuku uchádzača prijal. Po ukončení 

kontroly verejného obstarávania s pozitívnym výsledkom vyzve verejný obstarávateľ víťazného 

uchádzača k podpisu zmluvy. 

 
Zapísal: Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  
 
Dátum: 04.10.2019 
 
Podpis: 
 

Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že zápisnica z vyhodnotenia ponúk zodpovedá 

skutočnosti, čo potvrdzujú svojim podpisom na zápisnici z vyhodnotenia ponúk. 

Všetci členovia komisie prehlasujú, že podpisujú zápisnicu z vyhodnotenia ponúk bez výhrad a v plnej 

miere súhlasia s jej obsahom.    

Všetci členovia komisie vyhlasujú, že v súvislosti s vyhodnotením zákazky spĺňajú podmienku 

nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom a potvrdzujú, že uvedené údaje sú pravdivé. 

Zoznam členov komisie: 

Ing. Michal Hromada  

PhDr. Ján Beňadik, PhD.  

Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  

 


