
Mesto Spišské Vlachy
SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK

Predmet zákazky: uskutočnenie stavebných prác

„Výstavba detského ihriska v meste Spišské Vlachy“

Dátum vykonania prieskumu trhu: od 16.09.2019 do 26.09.2019

Dátum vyhodnotenia doručených ponúk: 27.09.2019 o 10:00 hod.

Predpokladaná hodnota zákazky: 9 427,55 Eur bez  DPH

Zoznam oslovených hospodárskych subjektov:

1. E K O T E C spol. s. r. o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava
2. ENERCOM s. r. o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra
3. MOSK, s. r. o., Konštantínova 6, 080 01 Prešov

Výzva na predloženie ponuky vrátane príloh bola dňa 16.09.2019 zverejnená na webovej stránke
verejného obstarávateľa www.spisskevlachy.sk .

Ponuky uchádzačov doručené v lehote na predkladanie ponúk:

Por.
č.

Uchádzač
(obchodné meno, adresa jeho
sídla)

Dátum a spôsob
doručenia

ponuky

Zmluvná cena
celkom
bez DPH

Zmluvná cena
celkom
s DPH

1.
E K O T E C spol. s. r. o.
Lamačská cesta 20
841 03 Bratislava

19.09.2019
e-mail 9 400,00 11 280,00

2.
ENERCOM s. r. o.
Novozámocká 102
949 05 Nitra

23.09.2019
osobne 8 836,65 10 603,98

3.
MOSK, s. r. o.
Konštantínova 6
080 01 Prešov

23.09.2019
e-mail 10 046,00 12 055,20

4.
PLAYSYSTEM s. r. o.
Rampová 4
040 01 Košice

25.09.2019
poštou 8 745,00 10 494,00

5.
CREW, s. r. o.
Miletičova 27
821 09 Bratislava

26.09.2019
o 12:51, e-mail 9 386,00 11 263,20



6.
FLORA SERVIS GROUP, s. r. o.
Bednárova 10/16
907 01 Myjava

26.09.2019
o 12:52, e-mail 9 161,46 10 993,75

7.
Veríme v Zábavu, s. r. o.
Pod Brezinou 3745/86
911 01 Trenčín

26.09.2019
o 12:54, e-mail 8 520,00 10 224,00

Kritérium na vyhodnotenie  ponúk:

1.Zmluvná cena celkom
V uvedenom kritériu sa bude vyhodnocovať zmluvná cena celkom za predmet zákazky špecifikovaný
v bode 2. výzvy vyjadrená v Eur s DPH. Zmluvnú cenu celkom za predmet zákazky je potrebné
zaokrúhliť na dve desatinné miesta.

2. Spôsob vyhodnotenia
Jediným kritériom  na vyhodnotenie  ponúk je zmluvná cena celkom za predmet zákazky
špecifikovanom v bode 2. výzvy. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia svojich
požiadaviek na predmet zákazky uvedených vo výzve a tie ponuky, ktoré nebudú spĺňať požiadavky,
verejný obstarávateľ nezaradí do hodnotenia. Z ponúk, ktoré budú zaradené do vyhodnotenia, verejný
obstarávateľ zostaví  poradie uchádzačov; od najnižšej zmluvnej ceny celkom v Eur s DPH (ponuka sa
umiestni na prvom mieste) po najvyššiu zmluvnú cenu celkom v Eur s DPH (najvyššie poradie určené
podľa počtu doručených ponúk).

Vylúčenie konfliktu záujmu:
Verejný obstarávateľ oboznámil zainteresované osoby so zabezpečením vylúčenia konfliktu záujmov
podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní. Zainteresované osoby predložili verejnému obstarávateľovi
čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci zadávania predmetnej zákazky.

Postup vyhodnotenia doručených ponúk:
Postup vyhodnotenia spočíval vo vyhodnotení splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na
predmet zákazky a následne vyhodnotenia ponúk podľa kritéria uvedeného v bode 13.  výzvy na
predloženie ponuky.

Verejný obstarávateľ vyhodnocoval ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa
na predmet zákazky uvedených vo Výzve na predloženie ponuky a zistil nasledovné:

Uchádzač č. 1 E K O T E C spol. s. r. o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava
Predložená ponuka uchádzača č. 1 v plnom rozsahu nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa,
ktoré boli uvedené vo výzve na predloženie ponuky. Konkrétne:
Verejný obstarávateľ v bode 9.2 výzvy požadoval, aby uchádzači v tabuľke označenej ako Špecifikácia
predmetu zákazky dôsledne vyplnili navrhovanú špecifikáciu a to v rozsahu navrhovaných parametrov
jednotlivých položiek ako výrobcu, názov tovaru, príp. jeho typové označenie, a to za účelom
preverenia splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
Ponuka menovaného uchádzača pri jednotlivých položkách obsahovala iba názov tovaru a jeho typové
označenie bez požadovanej špecifikácie.



Vychádzajúc z uvádzaných typových označení jednotlivých komodít a zároveň po overení poskytnutých
informácií týkajúcich sa ich špecifikácie prostredníctvom internetu verejný obstarávateľ skonštatoval,
že podľa uvádzaného typového označenia rozmery navrhovaného tovaru nezodpovedajú požadovanej
špecifikácii, resp. u niektorých položiek uvádzané typové označenie ako aj splnenie požiadaviek nebolo
možné overiť vôbec.
Na základe uvedeného v súlade s bodom  13.2 výzvy ponuka uchádzača č. 1 nebude zaradená do
vyhodnotenia.

Uchádzač č. 2 ENERCOM s. r. o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra
Predložená ponuka uchádzača č. 2 v plnom rozsahu spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré
boli uvedené vo výzve na predloženie ponuky a bude zaradená do vyhodnotenia.

Uchádzač č. 3 MOSK, s. r. o., Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Predložená ponuka uchádzača č. 3 v plnom rozsahu spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré
boli uvedené vo výzve na predloženie ponuky a bude zaradená do vyhodnotenia.

Uchádzač č. 4 PLAYSYSTEM s. r. o., Rampová 4, 040 01 Košice
Predložená ponuka uchádzača č. 4 v plnom rozsahu nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa,
ktoré boli uvedené vo výzve na predloženie ponuky. Konkrétne:
Verejný obstarávateľ požadoval, aby kovové časti jednotlivých prvkoch detského ihriska boli
z konštrukčnej ocele. Uchádzač v ponuke ponúka kovové časti jednotlivých prvkov detského ihriska
z nerezového materiálu.
Taktiež rozmery jednotlivých prvkov detského ihriska nezodpovedajú požiadavkám verejného
obstarávateľa. Konkrétne sa to týka položiek 1 – 6 časti Prvky detského ihriska a položiek 1 – 3 časti
Prvky mestského mobiliáru.
Na základe uvedeného v súlade s bodom 13.2 výzvy ponuka uchádzača č. 4 nebude zaradená do
vyhodnotenia.

Uchádzač č. 5 CREW, s. r. o. Miletičova 27821 09 Bratislava
Predložená ponuka uchádzača č. 5 v plnom rozsahu nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa,
ktoré boli uvedené vo výzve na predloženie ponuky. Konkrétne:
Verejný obstarávateľ v bode 9.2 výzvy požadoval, aby uchádzači v tabuľke označenej ako Špecifikácia
predmetu zákazky dôsledne vyplnili navrhovanú špecifikáciu a to v rozsahu navrhovaných parametrov
jednotlivých položiek ako výrobcu, názov tovaru, príp. jeho typové označenie, a to za účelom
preverenia splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
Ponuka menovaného uchádzača pri jednotlivých položkách obsahovala iba názov tovaru a jeho typové
označenie bez požadovanej špecifikácie.

Vychádzajúc z uvádzaných typových označení jednotlivých komodít a zároveň po overení poskytnutých
informácií týkajúcich sa ich špecifikácie prostredníctvom internetu verejný obstarávateľ skonštatoval,
že podľa uvádzaného typového označenia rozmery navrhovaného tovaru nezodpovedajú požadovanej
špecifikácii, resp. u niektorých položiek uvádzané typové označenie ako aj splnenie požiadaviek nebolo
možné overiť vôbec.
Na základe uvedeného v súlade s bodom  13.2 výzvy ponuka uchádzača č. 5 nebude zaradená do
vyhodnotenia.



Uchádzač č. 6 FLORA SERVIS GROUP, s. r. o. Bednárova 10/16, 907 01 Myjava
Predložená ponuka uchádzača č. 6 v plnom rozsahu nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa,
ktoré boli uvedené vo výzve na predloženie ponuky. Konkrétne:
Verejný obstarávateľ v bode 9.2 výzvy požadoval, aby uchádzači v tabuľke označenej ako Špecifikácia
predmetu zákazky dôsledne vyplnili navrhovanú špecifikáciu a to v rozsahu navrhovaných parametrov
jednotlivých položiek ako výrobcu, názov tovaru, príp. jeho typové označenie, a to za účelom
preverenia splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
Ponuka menovaného uchádzača obsahovala katalógové listy jednotlivých prvkov detského ihriska
a prvkov mestského mobiliáru.

Vychádzajúc z údajov týkajúcich sa technických parametrov jednotlivých prvkov detského ihriska ako
aj prvkov mestského mobiliáru uvádzaných v predložených katalógových listoch verejný obstarávateľ
skonštatoval, že rozmery navrhovaného tovaru nezodpovedajú požadovanej špecifikácii, resp. pri
prvku detského ihriska č. 3 bol požadovaný Chodník zručnosti o rozmeroch zariadenia d. š. v.: 3,8 m x
3,7 m x 2,26 m * a ponuka obsahovala katalógový list prvku detského ihriska Balančná lávka o
rozmeroch zariadenia d. š. v.: 2,9 m x 0,9 m, čo nezodpovedá požiadavke verejného obstarávateľa.
Na základe uvedeného v súlade s bodom  13.2 výzvy ponuka uchádzača č. 6 nebude zaradená do
vyhodnotenia.

Uchádzač č. 7 Veríme v Zábavu, s. r. o. Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín
Predložená ponuka uchádzača č. 7 v plnom rozsahu nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa,
ktoré boli uvedené vo výzve na predloženie ponuky. Konkrétne:
Verejný obstarávateľ v bode 9.2 výzvy požadoval, aby uchádzači v tabuľke označenej ako Špecifikácia
predmetu zákazky dôsledne vyplnili navrhovanú špecifikáciu a to v rozsahu navrhovaných parametrov
jednotlivých položiek ako výrobcu, názov tovaru, príp. jeho typové označenie, a to za účelom
preverenia splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
Ponuka menovaného uchádzača pri jednotlivých položkách obsahovala iba názov tovaru a jeho typové
označenie bez požadovanej špecifikácie.

Vychádzajúc z uvádzaných typových označení jednotlivých komodít a zároveň po overení poskytnutých
informácií týkajúcich sa ich špecifikácie prostredníctvom internetu verejný obstarávateľ skonštatoval,
že podľa uvádzaného typového označenia rozmery navrhovaného tovaru nezodpovedajú požadovanej
špecifikácii, resp. u niektorých položiek uvádzané typové označenie ako aj splnenie požiadaviek nebolo
možné overiť vôbec.
Na základe uvedeného v súlade s bodom  13.2 výzvy ponuka uchádzača č. 7 nebude zaradená do
vyhodnotenia.

Vyhodnotenie splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa týkajúcich sa špecifikácií prvkov detského
ihriska a mestského mobiliáru sú uvedené vo vyhodnocovacích hárkoch, ktoré tvoria prílohu
predmetnej zápisnice.



Výsledné poradie hodnotených ponúk

Por. č.
Uchádzač

(obchodné meno, adresa jeho sídla)
Zmluvná cena celkom

s DPH Poradie

1.
E K O T E C spol. s. r. o.
Lamačská cesta 20
841 03 Bratislava

11 280,00 nezaradená do
vyhodnotenia

2.
ENERCOM s. r. o.
Novozámocká 102
949 05 Nitra

10 603,98 1.

3.
MOSK, s. r. o.
Konštantínova 6
080 01 Prešov

12 055,20 2.

4.
PLAYSYSTEM s. r. o.
Rampová 4
040 01 Košice

10 494,00 nezaradená do
vyhodnotenia

5.
CREW, s. r. o.
Miletičova 27
821 09 Bratislava

11 263,20 nezaradená do
vyhodnotenia

6.
FLORA SERVIS GROUP, s. r. o.
Bednárova 10/16
907 01 Myjava

10 993,75 nezaradená do
vyhodnotenia

7.
Veríme v Zábavu, s. r. o.
Pod Brezinou 3745/86
911 01 Trenčín

10 224,00 nezaradená do
vyhodnotenia

Identifikácia uchádzača, ktorý sa umiestnil na 1. mieste

ENERCOM s. r. o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač umiestnený na 1. mieste v ponuke predložil doklady preukazujúce splnenie podmienok
účasti v súlade s bodom 8. výzvy na predloženie ponuky a to:

 podľa § 32 ods. 1 písm.  e) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač je oprávnený dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky a to predložením Výpisu z Obchodného registra  Okresného súdu Nitra k dátumu
19.09.2019.

 podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač  nemá uložený zákaz účasti
vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a to predložením dokumentu označenom ako
„Čestné prehlásenie uchádzača“ zo dňa 22.09.2019.



Uchádzač umiestnený na 1. mieste predloženými dokladmi preukázal splnenie podmienok účasti
v plnom rozsahu.

Na základe vyššie uvedeného verejný obstarávateľ skonštatoval, že uchádzač umiestnený na 1. mieste
ENERCOM s. r. o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra je zároveň úspešným uchádzačom a verejný
obstarávateľ jeho ponuku prijíma.

Vyhodnotenie predložených ponúk svojim podpisom potvrdzuje:

Meno, priezvisko Podpis

Ľubomír Fifik, primátor


