Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
1. Názov verejného obstarávateľa / prijímateľa:

Obec Krajná Bystrá, Krajná Bystrá 82, 090 05
Krajná Bystrá, IČO: 00 330 591

2. Predmet / názov zákazky:

Krajná Bystrá – Multifunkčné ihrisko

3. Druh zákazky (tovary / služby / práce ):

stavebné práce

4. Kód CPV:

45000000-7 Stavebné práce
45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch
pre športové ihriská

5. Predpokladaná hodnota zákazky:

70 375,54 EUR bez DPH

6. Spôsob vykonania prieskumu trhu :

na základe výzvy - oslovenia dodávateľov

1

a následného predloženia ponúk
7. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:
8. Kritérium: „Celková cena s DPH“ v EUR (Váha: 100 bodov)
9. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný3:
a) zoznam oslovených dodávateľov4 :

Názov a sídlo osloveného
dodávateľa

JUMI – STAV spol.
s r.o.
Sovietskych hrdinov
370
089 01 Svidník
IČO: 36517216
jumistav@gmail.com
MARO, s.r.o.
Podhradská cesta 2
038 52 Sučany
IČO: 36407020
vystavba@marotrad
e.eu
SPORT SERVICE,
s.r.o.
Diaková 111

25.03.202
0

Spôsob
oslovenia

emailom

áno

25.03.202
0

emailom

áno

25.03.202
0

emailom

áno

Spôsob
overenia
oprávnenos
ti dodávať
predmet
zákazky

Zákaz
účasti vo
verejnom
obstaráva
ní
(áno/nie)

Výpis z
Obchodn
ého
registra z
internetu

nie

Výpis z
Obchodn
ého
registra z
internetu

nie

Spôsob
overenia
zákazu účasti
vo verejnom
obstarávaní

Náhľad do
Registra
osôb so
zákazom
na web.
stránke
ÚVO
Náhľad do
Registra
osôb so
zákazom
na web.
stránke
ÚVO
Náhľad do
Registra
osôb so

Prijatá
ponuka
:
áno/nie

áno

áno

áno

a) na základe výzvy / oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk,
b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou
hodnoty tovaru / služby / práce,
c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn.: Telefonický prieskum nie je akceptovaný.).
2
Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo cena bez DPH.
3
Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu.
4
Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pozn.: Uvedené pravidlo platí na zákazky rovné a vyššie ako
30 000 EUR).
1

Uviesť aký:

Dátum
oslovenia

Oprávne
nie
dodávať
predmet
zákazky
(áno/nie)

038 02 Diaková
IČO: 36785571
rejko@sportservice.s
k

Výpis z
Obchodn
ého
registra z
internetu

nie

zákazom
na web.
stránke
ÚVO

b) zoznam predložených ponúk5:

Zoznam predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií:
Návrh na plnenie kritérií
Názov uchádzača

Sídlo

JUMI – STAV spol.
s r.o.

Sovietskych hrdinov 370
089 01 Svidník

82 175,09

MARO, s.r.o.

Podhradská cesta 2
038 52 Sučany

69 596,95

SPORT SERVICE,
s.r.o.

Diaková 111
038 02 Diaková

75 448,69

Názov a sídlo
uchádzača,
ktorý
predložil
ponuku

Dátum a čas
predloženia
ponuky

Vyhodnotenie splnenia podmienok6

Celková cena s DPH (v EUR)

Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na
predmet zákazky

Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.
Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky,
požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).
5
6

JUMI –
STAV spol.
s r.o.
Sovietskych
hrdinov 370
089 01
Svidník
IČO:
36517216

20.04.2020
o 10:59 hod

Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1
písm. e) a f) ZVO:
- uchádzač predložil scan originálu
Výpisu z Obchodného registra
Okresného súdu Prešov, zo dňa
17.2.2020, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
17433/P, v predmete podnikania má
uchádzač zapísané také činnosti,
ktoré ho oprávňujú uskutočňovať
stavebné práce v predmete zákazky,
- uchádzač predložil scan originálu
Čestného vyhlásenia zo dňa
17.4.2020, že spĺňa podmienku účasti
podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO.

Uchádzač predložil nasledovné doklady:
- Vyplnený a podpísaný osobami
oprávnenými konať za uchádzača
dokument Návrh na plnenie kritérií scan
originálu zo dňa 17.4.2020;
- Vyplnený a podpísaný osobami
oprávnenými konať za uchádzača návrh
Zmluvy o dielo scan originálu zo dňa
17.4.2020;
- Vyplnený a podpísaný osobami
oprávnenými konať za uchádzača
ocenený Výkaz výmer scan originálu zo
dňa 17.4.2020 len v tlačenej verzii; bez
využitia ekvivalentov.

Uchádzač predložil Zoznam
subdodávateľov, scan originálu zo
dňa 17.4.2020, s využitím
subdodávateľa M.Cup Production
s.r.o., Na pažiti 14, Svätý Jur 900 21,
IČO: 47 065 125, podiel subdodávky
23,17%, t.z. 15 866,15 EUR bez
DPH na D + M umelého trávnika.
Subdodávateľ je zapísaný v ZHS pod
reg. číslom: 2017/11-PO-E6671
s platnosťou zápisu do 08.11.2020:

V ocenenom Výkaze výmer komisia
zistila nasledovný nesúlad:
- v stavebnom objekte SO 01 –
Multifunkčné ihrisko uchádzač uviedol
množstvo u všetkých položiek na tri
desatinné miesta, pričom v zadaní je
množstvo v tomto objekte uvádzané len
na dve desatinné miesta.
Ocenený výkaz výmer vo formáte excel
uchádzač nepredložil. Verejný
obstarávateľ ho vyzve na
vysvetlenie/doplnenie nezrovnalostí v
cenovej ponuke.

https://www.uvo.gov.sk/zoznamhospodarskychsubjektov/detail/29117?page=1&limit=
20&sort=nazov&sortdir=ASC&ext=0&ico=47065125&nazo
v=&obec=&registracneCislo=

V predmete podnikania má činnosti
v predmete subdodávky a taktiež
v ZHS má navrhovaný subdodávateľ
zapísané doklady podľa § 32 ods. 2
písm. e) a f) ZVO, ktorými plní
podmienky účasti osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e)
a f) ZVO.
= uchádzač a jeho navrhovaný
subdodávateľ splnili osobné
postavenie podľa § 32 ods. 1 písm.
e) a f) ZVO.

Záver vyhodnotenia splnenia
stanovených podmienok účasti:
uchádzač splnil všetky podmienky
účasti stanovené verejným
obstarávateľom!

- scan originálu a scan originálu
úradného prekladu technického listu
umelého trávnika – produkt EDEL
SOCCER MULTIBLADE 15/36 od
firmy Edel Grass BV, na základe ktorého
komisia konštatuje, že produkt plní
požiadavky uvedené vo výkaze výmer.
- Vyplnený a podpísaný osobami
oprávnenými konať za uchádzača
dokument Zoznam subdodávateľov a
podiel subdodávok scan originálu zo dňa
17.4.2020 – využitie subdodávateľa
M.Cup Production s.r.o., Na pažiti 14,
Svätý Jur 900 21, IČO: 47 065 125,
podiel subdodávky 23,17%, t.z.
15 866,15 EUR bez DPH na D + M
umelého trávnika.
Harmonogram prác uchádzač nepredložil
a bude vyzvaný na vysvetlenie
a doplnenie cenovej ponuky.
Záver vyhodnotenia požiadaviek na
predmet zákazky:
uchádzač bude vyzvaný na
vysvetlenie/doplnenie nezrovnalostí

v jeho cenovej ponuke podľa § 53 ods.
1 ZVO.
Dňa 13.5.2020 bol uchádzač vyzvaný
na vysvetlenie/doplnenie nezrovnalostí
v jeho cenovej ponuke podľa § 53 ods.
1 ZVO.
Lehota na doručenie odpovede bola 5
pracovných dní. Svoju odpoveď
uchádzač doručil dňa 19.5.2020, t.j.
v lehote.
Vo svojej odpovedi uchádzač uvádza:
1. Z internetovej stránky obce Krajná
Bystrá v časti povinné zverejňovanie si
stiahli Prílohu č. 1 Výkaz výmer, ktorý
bol spracovaný v programe excel.
Uvedený Výkaz výmer bol už
nastavením upravený na dve desatinné
miesta. Avšak pred samotným
nastavením tejto úpravy bol výkaz
projektantom spracovaný na 3 desatinné
miesta, ktoré program CENKROS 4 pri
importovaní z excelu rozpoznal
a automaticky upravil a zjednotil celý
objekt rozpočtu na 3 desatinné miesta.
Takýmto spôsobom došlo k uvedenej
nezrovnalosti a neuvedomili si, že
program CENKROS 4 upravil
zaokrúhľovanie pri všetkých položkách
v objekte SO 01 Multifunkčné ihrisko.
Týmto zaokrúhľovaním nastali u nich
zmeny v položkách
12,22,23,24,25,26,31,39,40 a 53.
Následne upravením zaokrúhľovania na
2 desatinné miesta došlo už k zmene
ceny, a to o 4,64 EUR bez DPH menej
oproti pôvodnej ponuke.
K nepredloženiu oceneného výkazu
výmer aj vo formáte excel došlo
nedopatrením, keďže všetky ostatné
prílohy sa posielali len vo formáte pdf.
2. K nepredloženiu Harmonogramu prác
došlo nedopatrením, t.j. počas
automatického skenovania celého
dokumentu spracovanej predkladanej
ponuky muselo dôjsť k stiahnutiu
viacerých listov z podávača na
skenovanie. V prílohe prikladajú
uvedený harmonogram.
Ďalej uchádzač predložil:
- kompletný Ocenený výkaz výmer na
všetky stavebné objekty vo formáte pdf
a aj excel. V stavebnom objekte SO 01 –
Multifunkčné ihrisko uchádzač

odstránil komisiou identifikované
nezrovnalosti. Upravením
zaokrúhľovania na 2 desatinné miesta
(odstránením chýb v počítaní) však
došlo k zmene ceny, a to o 4,64 EUR
bez DPH menej oproti pôvodnej
ponuke. Vysvetlenie a dôvod vzniknutia
nezrovnalosti je uvedený v odpovedi
uchádzača.
- Harmonogram prác, vyplnený a
podpísaný osobami oprávnenými konať
za uchádzača, sken originálu.
Záver vyhodnotenia požiadaviek na
predmet zákazky:
Keďže program CENKROS 4
automaticky upravil zaokrúhľovanie
pri všetkých položkách v objekte SO 01
Multifunkčné ihrisko na 3 desatinné
miesta, musel uchádzač vo svojej
Odpovedi upraviť zaokrúhľovanie v
predmetných položkách (odstrániť
chyby v počítaní). Tým došlo k zmene
ceny bez DPH v cenovej ponuke
uchádzača v stavebnom objekte SO 01 –
Multifunkčné ihrisko (o 4,64 EUR bez
DPH menej oproti pôvodnej ponuke).
Komisia zriadená na vyhodnotenie
ponúk vysvetlenie uchádzača považuje
za dostatočné a uznáva vysvetlenie ako
odstránenie zrejmej chyby v písaní
a počítaní. Zníženie ponukovej ceny po
odstránení chyby v písaní a počítaní
komisia odsúhlasuje a pre uchádzača
teda platí nasledovný návrh na plnenie
kritérií:
Celková cena s DPH: 82 169,52 EUR
Záverom komisia konštatuje, že
uchádzač predloženým vysvetlením
splnil požiadavky na predmet zákazky
podľa § 53 ods. 1 ZVO.

Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1
písm. e) a f) ZVO:
- uchádzač predložil scan originálu
Výpisu zo ZHS spolu
s osvedčovacou doložkou, reg. číslo:
2019/12-PO-E3208 s platnosťou
zápisu do 15.12.2022, v predmete
podnikania má uchádzač zapísané
také činnosti, ktoré ho oprávňujú
uskutočňovať stavebné práce
v predmete zákazky.
= uchádzač splnil osobné
postavenie podľa § 32 ods. 1 písm.
e) a f) ZVO.

MARO, s.r.o.
Podhradská
cesta 2
038 52
Sučany
IČO:
36407020

19.04.2020
o 11:33 hod.

Uchádzač predložil aj scan originálu
Výpisu z Obchodného registra
Okresného súdu Žilina, zo dňa
18.2.2020, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
13730/L a Výpis z registra partnerov
verejného sektora, číslo vložky:
9196.
Uchádzač predložil scan originálu
Čestného vyhlásenia zo dňa
19.4.2020, že spĺňa podmienku účasti
podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO.
Uchádzač predložil Zoznam
subdodávateľov, bez využitia
subdodávok.
K predloženým REFERENCIÁM
verejný obstarávateľ prihliadať
nebude, nakoľko ich predloženie
nevyžadoval v rámci posudzovania
splnenia podmienok účasti.

Záver vyhodnotenia splnenia
stanovených podmienok účasti:
uchádzač splnil všetky podmienky
účasti stanovené verejným
obstarávateľom!

Uchádzač predložil nasledovné doklady:
- dokument Identifikačné údaje
uchádzača - podpísaný osobami
oprávnenými konať za uchádzača, scan
originálu zo dňa 19.4.2020;
- Vyplnený a podpísaný osobami
oprávnenými konať za uchádzača
dokument Návrh na plnenie kritérií scan
originálu zo dňa 17.4.2020;
- Vyplnený a podpísaný osobami
oprávnenými konať za uchádzača návrh
Zmluvy o dielo, scan originálu zo dňa
17.4.2020 bez uvedenia miesta a dátumu
podpisu;
- Vyplnený a podpísaný osobami
oprávnenými konať za uchádzača
ocenený Výkaz výmer scan originálu len
v tlačenej verzii; zároveň uchádzač
predložil Zoznam ekvivalentných
položiek – scan originálu zo dňa
19.4.2020 podpísaný osobami
oprávnenými konať za uchádzača.
V predloženom Zozname ekvivalentných
položiek komisia zistila nasledovný
nesúlad:
- v stavebnom objekte SO 01 –
Multifunkčné ihrisko uchádzač uviedol
pri použitých ekvivalentoch pre
mantinely, kotviace platne
a zhotovenie výztuže rozdielne výmery
oproti výkazu výmer. Zároveň má
komisia pochybnosti, či ide
o ekvivalenty.
Pri položke „multifunkčný umelý
trávnik“ ide o ekvivalent.
Zároveň bude komisia požadovať
vysvetliť buď nízku alebo vysokú cenu
u niektorých položkách oproti cien
ostatných uchádzačov a rozpočtu od
projektanta.
Ocenený výkaz výmer vo formáte excel
uchádzač nepredložil. Verejný
obstarávateľ ho vyzve na
vysvetlenie/doplnenie nezrovnalostí v
cenovej ponuke.
- scan originálu a scan originálu
úradného prekladu špecifikácie,
osvedčenia o zhode a vyhlásenia o zhode
– produkt UMELÁ TRÁVA, na základe
ktorých komisia konštatuje, že produkt
plní požiadavky uvedené vo výkaze
výmer a teda jedná sa o ekvivalentný
produkt oproti zadaniu.

- Vyplnený a podpísaný osobami
oprávnenými konať za uchádzača
dokument Zoznam subdodávateľov a
podiel subdodávok scan originálu zo dňa
19.4.2020 – bez využitia
subdodávateľov.
Harmonogram prác uchádzač nepredložil
a bude vyzvaný na vysvetlenie
a doplnenie cenovej ponuky.
Záver vyhodnotenia požiadaviek na
predmet zákazky:
uchádzač bude vyzvaný na
vysvetlenie/doplnenie nezrovnalostí
v jeho cenovej ponuke podľa § 53 ods.
1 a ods. 2 ZVO.
Dňa 13.5.2020 bol uchádzač vyzvaný
na vysvetlenie/doplnenie nezrovnalostí
v jeho cenovej ponuke podľa § 53 ods.
1 a ods. 2 ZVO.
Lehota na doručenie odpovede bola 5
pracovných dní. Svoju odpoveď
uchádzač doručil dňa 20.5.2020, t.j.
v lehote.
Vo svojej odpovedi uchádzač uvádza:
V zmysle žiadosti, ktorá im bola zaslaná
dávajú nasledovné stanovisko:
Pokiaľ verejný obstarávateľ neakceptuje
ekvivalentné riešenia, uchádzač
uskutoční stavbu v zmysle PD.
Vysvetlenie cenových položiek – tvorba
cien je obchodným tajomstvom ich
spoločnosti, cena bola stanovená na celý
rozpočet. Tvorba jednotlivých položiek
je individuálna – v niektorých prípadoch
nižšia a v iných naopak vyššia oproti
cenníkovým cenám projektantov
a rozpočtárov.
V prílohe predkladajú Harmonogram
prác, doplnený návrh Zmluvy o dielo
a ocenený výkaz výmer vo formáte
excel.
Na základe Žiadosti o vysvetlenie
a doplnenie ponuky zo dňa 13.5.2020
uchádzač nevysvetlil dôvod nesúladu
merných jednotiek v ekvivalentných
položkách v objekte SO 01 –
Multifunkčné ihrisko a nevysvetlil ani
skutočnosť, že predložil riešenie,
u ktorého sa nejedná o ekvivalentné
položky, ktoré vyslovila komisia.
Uchádzač predložil ocenený výkaz
výmer, vo formáte excel, v ktorom svoje

ekvivalentné položky v objekte SO 01 –
Multifunkčné ihrisko vyňal z rozpočtu
a doplnil ich pôvodnými položkami
a mernými jednotkami v zmysle
zadania Výzvy na predkladanie ponúk,
Prílohy č. 1 Výkaz výmer.
Komisia považuje konanie uchádzača
za špekulatívne a túto zmenu
kvalifikuje ako zmenu ponuky.
Pôvodne predloženou ponukou
uchádzač nesplnil požiadavky na
predmet zákazky, nakoľko komisia
nepovažuje navrhnuté riešenie
uchádzačom, aj na základe písomného
vyjadrenia od projektanta, za
ekvivalentné v nasledovných
položkách v ponuke uchádzača:
 mantinely-výška 1 m, zloženie,
hliníkové stĺpy 1 m, madlá profilové
hliníkové, výplň mantinelu –
plastový mantinel s obojstrannou
hliníkovou ochranou UV stabilný,
odolný proti poškodeniu, plastové
ochranné krytky stĺpikov a madiel bm 100
Zdôvodnenie komisie:
Pôvodné mantinely v PD sú v.0,9 m,
pretože sú použité malé hliníkové
stĺpiky v.1,0 m a cca každý druhý v.3,0
m kvôli uchyteniu ochrannej sieti.
Dodávateľ navrhuje mantinely v.1,0 m
avšak s výškou všetkých stĺpikov 1,0 m
s navýšeným množstvom bežných
metrov (pôvodný výmera podľa výkazu
výmer – 96 bm). Chýbajú veľké stĺpy
v.3,0 m na uchytenie siete. Túto
položku teda komisia nemôže
považovať za ekvivalent pôvodnej.


Stĺpy oplotenia galvanizované 60,3
mm priemer, kotvené do 80 mm
hĺbky zabetónovaním, následne sa
na ne kotvia hliníkové stĺpy pre
osadenie mantinelov - ks 52
Zdôvodnenie komisie:
Pôvodné kotviace platne stĺpov
mantinelov v PD (pôvodný počet podľa
výkazu výmer – 51,23 ks) sú kotvené cez
kotviacu platňu 150x150x6 mm do
základu 4 Ø 12 – 250 mm. Dodávateľ
navrhuje kotviť do cez stĺpik 60,3 do
hĺbky 80 mm, čo na kotvenie
mantinelov nepostačuje. Túto položku
teda komisia nemôže považovať za
ekvivalent pôvodnej a doporučuje
dodržať pôvodný návrh podľa PD.



Betónové tvárnice sa nahrádzajú
betónovým obrubníkom
250x80x1000 mm cestné so
skosenou hranou – bm 112
Zdôvodnenie komisie:
Pôvodná položka – zhotovenie výstuže
(armovanie) do betónových základov
(pôvodný výmera podľa výkazu výmer –
102 bm) nemôže byť nahradená
skosenými cestnými obrubníkmi. Je to
diametrálne neporovnateľná položka.
Následne dodávateľ navrhuje betónové
tvárnice nahradiť cestnými skosenými
obrubníkmi. S týmto ekvivalentom
komisia nesúhlasí a doporučuje
dodržať pôvodný návrh podľa PD.
Komisia plne rešpektuje obchodné
tajomstvo uchádzača pri tvorbe cien.
Nakoľko sa však ceny v predmetných
položkách uvedených v Žiadosti
o vysvetlenie zo dňa 13.5.2020 výrazne
líšia oproti cenám ostatných uchádzačov,
resp. rozpočtu od projektanta, verejný
obstarávateľ požadoval od uchádzača
dané zdôvodnenie na odstránenie
pochybností, či je uchádzač schopný
vyhotoviť dielo za ponukovú cenu, čím
by odstránil aj ďalšie pochybnosti
komisie a verejného obstarávateľa
o kvalitatívnych, funkčných
a úžitkových vlastnostiach diela.
Vysvetlením uchádzač tieto
pochybnosti nevysvetlil.
Uchádzač ďalej predložil:
- vyplnený Harmonogram prác, ktorý
však nebol podpísaný osobami
oprávnenými konať za uchádzača.
Uchádzač uviedol dobu realizácie 28
dní, pričom v návrhu Zmluvy o dielo
je stanovená doba realizácie 126
kalendárnych dní po protokolárnom
prevzatí staveniska.
Ďalej uchádzač predložil návrh Zmluvy
o dielo, scan originálu zo dňa 19.4.2020
s uvedením miesta a dátumom podpisu.
Záver vyhodnotenia požiadaviek na
predmet zákazky:
Na základe vyššie uvedených
skutočností komisia konštatuje, že
pôvodne predložená ponuka nespĺňa
požiadavky na predmet zákazky
a vysvetlením ponuky došlo k jej zmene.

Ponuka uchádzača bude z ďalšieho
procesu zadávania zákazky vylúčená
podľa § 53 ods. 5 písm. b) ZVO:
ponuka nespĺňa požiadavky na predmet
zákazky uvedené v dokumentoch na
vypracovanie ponuky.
Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1
písm. e) a f) ZVO:
- uchádzač predložil scan Náhľadu
záznamu zo ZHS, reg. číslo: 2017/7PO-E5670 s platnosťou zápisu do
10.7.2020, v predmete podnikania má
uchádzač zapísané také činnosti,
ktoré ho oprávňujú uskutočňovať
stavebné práce v predmete zákazky.
- uchádzač predložil scan originálu
Čestného vyhlásenia zo dňa
31.3.2020, že spĺňa podmienku účasti
podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO.
= uchádzač splnil osobné
postavenie podľa § 32 ods. 1 písm.
e) a f) ZVO.
Uchádzač predložil Zoznam
subdodávateľov, bez využitia
subdodávok.
SPORT
SERVICE,
s.r.o.
Diaková 111
038 02
Diaková
IČO:
36785571

20.4.2020
o 10:56 hod

Záver vyhodnotenia splnenia
stanovených podmienok účasti:
uchádzač splnil všetky podmienky
účasti stanovené verejným
obstarávateľom!

Uchádzač predložil nasledovné doklady:
- Vyplnený a podpísaný osobami
oprávnenými konať za uchádzača
dokument Návrh na plnenie kritérií scan
originálu zo dňa 31.3.2020;
- Vyplnený a podpísaný osobami
oprávnenými konať za uchádzača návrh
Zmluvy o dielo, scan originálu zo dňa
31.3.2020;
- Vyplnený a podpísaný osobami
oprávnenými konať za uchádzača
ocenený Výkaz výmer scan originálu zo
dňa 26.3.2020 v tlačenej verzii a aj vo
formáte excel; zároveň uchádzač
predložil Zoznam ekvivalentných
položiek na umelý trávnik – scan
originálu zo dňa 31.3.2020 podpísaný
osobami oprávnenými konať za
uchádzača.
Uchádzač však nepredložil technický list
umelého trávnika, na základe ktorého by
komisia vedela posúdiť, či ide
o ekvivalentný produkt. Uchádzač bude
vyzvaný na vysvetlenie a doplnenie
dokumentu podľa § 53 ods. 1 ZVO.
- Vyplnený a podpísaný osobami
oprávnenými konať za uchádzača
dokument Zoznam subdodávateľov a
podiel subdodávok scan originálu zo dňa
31.3.2020 – bez využitia
subdodávateľov.
- vyplnený a podpísaný osobami
oprávnenými konať za uchádzača
dokument Harmonogram prác zo dňa
16.4.2020 scan originálu, z ktorého
vyplýva, že dielo bude realizovať 120
kalendárnych dní.
Záver vyhodnotenia požiadaviek na
predmet zákazky:
uchádzač bude vyzvaný na
vysvetlenie/doplnenie nezrovnalostí
v jeho cenovej ponuke podľa § 53 ods.
1 ZVO.
Dňa 13.5.2020 bol uchádzač vyzvaný
na vysvetlenie/doplnenie nezrovnalostí
v jeho cenovej ponuke podľa § 53 ods.
1 a ods. 2 ZVO.

Lehota na doručenie odpovede bola 5
pracovných dní. Svoju odpoveď
uchádzač doručil dňa 13.5.2020, t.j.
v lehote.
Vo svojej odpovedi uchádzač uvádza:
Že mali za to, že v ich cenovej ponuke
bol priložený aj technický list na umelý
trávnik, ktorý uviedli v Zozname
ekvivalentných položiek. Zasielajú ho
v prílohe. Zároveň ďakujú za možnosť
vysvetlenia a doplnenia dokumentu.
Uchádzač predložil Technický list,
SCAN originálu vo
formáte„pdf“,technický list umelého
trávnika potvrdený pečiatkou a
podpisom výrobcu umelého trávnika,
ktorý uchádzač nacenil do výkazu
výmer.
Záver vyhodnotenia požiadaviek na
predmet zákazky:
Uchádzač splnil požiadavky na predmet
zákazky podľa § 53 ods. 1 ZVO.

Vyhodnotenie návrhov na plnenie kritérií po vyhodnotení podmienok účasti a požiadaviek
na predmet zákazky:
Návrh na plnenie kritérií
Názov uchádzača
a sídlo

Konečné poradie
uchádzača

Celková cena s DPH
Celková cena s DPH
(v EUR)

Body

JUMI – STAV spol. s
r.o.
Sovietskych hrdinov 370
089 01 Svidník

82 169,52

91,82

2.

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

75 448,69

100,00

1.

Poznámka: Vyhodnotenie návrhov na plnenie kritérií po vylúčení uchádzača MARO, s.r.o.,
Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení7:
Identifikácia zdroja údaju

Odkaz na
internetovú stránku
(ak relevantné)

Identifikovaná
suma/hodnota
kritéria

Poznámka

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: //

Vyžaduje sa minimálne tri identifikované zdroje, (upozornenie: Tento postup prieskumu trhu nie je aplikovateľný
pre zákazky s hodnotou rovnou a vyššou ako 30 000 EUR).
7

10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:
MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 36407020
Odôvodnenie vylúčenia: pôvodne predložená ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a
vysvetlením ponuky došlo k jej zmene. Ponuka uchádzača je z ďalšieho procesu zadávania zákazky vylúčená
podľa § 53 ods. 5 písm. b) ZVO: ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch
na vypracovanie ponuky.

Identifikácia úspešného uchádzača:

SPORT SERVICE, s.r.o.
Diaková 111
038 02 Diaková
IČO: 36785571

11. Cena víťaznej ponuky8 :

75 448,69 EUR s DPH
62 873,91 EUR bez DPH

12. Spôsob vzniku záväzku9:

Zmluva o dielo

13. Podmienky realizácie zmluvy :
10

lehota plnenia do 126 kalendárnych
dní,
miesto realizácie – obec Krajná
Bystrá

14. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb:

Ján Štefanco, starosta obce
.............................................................
Ing. Ján Zápotocký, predseda komisie
.............................................................
Mgr. Vladimír Novák, člen komisie
.............................................................
Pavel Hanák, člen komisie
.............................................................

15. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

v Krajnej Bystrej, dňa 27.5.2020

Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena.
Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod.
10
Lehota plnenia a miesto realizácie.
8
9

16. Prílohy11:
- Výzva na predkladanie ponúk s prílohami
- zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na webe obce, oslovenie troch vybraných záujemcov emailovou komunikáciou + výpis z OR SR + printscreen z registra osôb so zákazom účasti vedený
ÚVO
- 3x cenová ponuka vrátane e-mailovej komunikácie
- 3x Žiadosť o vysvetlenie a doplnenie ponuky na preukázanie splnenia požiadaviek na predmet
zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní zo dňa 13.5.2020 zaslané e-mailom, a 3x
Odpoveď uchádzača na žiadosť o vysvetlenie ponuky – doručené e-mailom
- Oznámenie o vylúčení – 1x, Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk – 2x, Výzva
k súčinnosti – 1x, vrátane e-mailovej komunikácie

Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu medzi
ktoré patrí aj printscreen z registra osôb so zákazom účasti vedený ÚVO.
11

