Obec Mojmírovce, Námestie sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce

Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk
„Multifunkčné ihrisko v obci Mojmírovce“
1) Termín zaslania Výzvy na predkladanie ponúk potenciálnym dodávateľom: 19.11.2018
2) Zoznam potenciálnych dodávateľov , ktorým bola zaslaná Výzva na predkladanie
ponúk:
Por.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obchodné meno, sídlo
SPORT ONE SK, spol. s r.o., Koniarovce 13, 956 13 Koniarovce IČO: 44 591 993
Intersystem EU s.r.o., Dukelská 295/34, 014 01 Bytča IČO: 46 186 123
SPORT NITRA s.r.o., Pražská 2, 949 11 Nitra IČO: 36 782 041
NBK s.r.o., Montua č.10, 934 01 Levice IČO: 31 422 730
ADARA SLOVAKIA s.r.o., A.Felcána 27, 920 01 Hlohovec IČO: 36 232 335
FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o., Dlhá 89/B, 949 01 Nitra IČO: 36 536 245

3) Termín predkladania ponúk: 30.11.2018 do 10:00 hod.
4) Zoznam uchádzačov a údaje zistené pri otváraní ponúk dňa 30.11.2018 o 15:00 hod.:
Por.
č.
1.

Obchodné meno, sídlo

M.Cup Production s.r.o., Na
Pažiti 14, 900 21 Svätý Jur
2.
FUNNY SPORT
SLOVENSKO s.r.o., Dlhá
89/B, 949 01 Nitra
3.
SPORT NITRA s.r.o., Pražská
2, 949 11 Nitra
4.
MARO s.r.o., Podhradská cesta
2, 038 52 Sučany
5) Vyhodnocovanie ponúk:

Návrh na plnenie
kritérií
s DPH
60 196,06 eur
56 399,30 eur

56 228,38 eur
66 715,06 eur

Doručené:
29.11.2018 pod číslom
2789/2018
29.11.2018 pod číslom
2790/2018
29.11.2018 pod číslom
2791/2018
30.11.2018 pod číslom
2805/2018

Dňa 05.12.2018 komisia verejného obstarávateľa pristúpila k vyhodnoteniu predložených
ponúk. Ponuky boli vyhodnocované v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa
uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ vo Výzve na predkladanie
ponúk požadoval od záujemcov/uchádzačov k splneniu podmienok účasti predložiť doklady
a dokumenty:
1. Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom tejto zákazky
2. Zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania v celkovom finančnom objeme 50 000 eur bez DPH.
3. Ak ide o tovar, ktorý sa má dodať:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie certifikátu alebo potvrdenia s jasne
identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na
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tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať
zhodu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
a) Oprávnenie vydané výrobcom alebo autorizovaným predajcom k pokládke umelého
trávnika,
b) K potvrdeniu zhody, uchádzač predloží technický list od výrobcu umelého trávnika,
4. Údaje o technikoch alebo technických orgánoch, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu
kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide
o zákazku na stavebné práce tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so
žiadosťou o vykonanie týchto prác.
Uvedenie opatrení environmentálneho manažérstva a manažérstva bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom sú stavebné
práce.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
a) Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač preukázal predloženie platného
certifikátu systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa
potvrdzuje splnenie požiadaviek normy na systém manažérstva kvality podľa EN ISO
9001:2008/ EN ISO 9001:2009 v oblasti zodpovedajúcej predmetu zákazky. Verejný
obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný
príslušným orgánom členského štátu.
b) platného certifikátu systému environmentálneho manažérstva podľa platnej normy ISO
14001:2004 / ISO 14001:2005 v oblasti zodpovedajúcej predmetu zákazky, resp.
ekvivalentný doklad alebo dôkazy preukazujúce zavedenie požadovaného systému,
ktorý podľa normy ISO 14001 popisuje požiadavky na systém riadenia a ktorý
umožňuje znižovať environmentálne dopady spojené s činnosťou organizácie v oblasti
zodpovedajúcej predmetu zákazky,
c) platného certifikátu systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
OHSAS 18001/2009 v oblasti zodpovedajúcej predmetu zákazky, resp. ekvivalentný
doklad alebo dôkazy preukazujúce zavedenie požadovaného systému, ktorý podľa
normy OHSAS 18001 popisuje požiadavky na systém riadenia v oblasti zodpovedajúcej
predmetu zákazky, ktorý zabezpečí minimalizáciu rizík v tejto oblasti.
4. Návrh na plnenie kritérií – ocenené výkazy výmer
5. Podpísaná zmluva o dielo
6. Harmonogramu stavebných prác
Splnenie podmienok účasti :
Uchádzač č. 1: M.Cup Production s.r.o., Na Pažiti 14, 900 21 Svätý Jur,
1.
2.
3.
4.A
4.B
Výpis
z
OR
Okresného
súdu
Bratislava I. Oddiel
Sro, Vložka číslo:
88206/B
Splnil
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Referencie
dostatočný
počet
v sledovanom
období
Splnil

Nepredložil
akceptovateľné
doklady
Nesplnil

Nepredložil
žiaden doklad
Nesplnil

Nepredložil
žiaden doklad
Nesplnil

4.C
Nepredložil
žiaden
doklad
Nesplnil

Obec Mojmírovce, Námestie sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce

Uchádzač č. 2: FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o., Dlhá 89/B, 949 01 Nitra,
1.
2.
3.
4.A
4.B
Zápis v ZHS
Pod číslom 2017/4-POE4750
platný
do
27.04.2020

Splnil

Referencie
Mesto Liptovský
Hrádok,
SLOVNAFT,a.s.
Splnil

Certifikát EDEL
GRASS – úradne
preložený doklad
Technický list
EDELELITELSR MF
24

ISO 9001:2015
Splnil platný
do 04.07.2019

ISO
14001:2015
Splnil platný
do 04.07.2019

4.C
OHSAS
18001:2007
Splnil platný
do 04.07.2019

Splnil

Uchádzač č. 3: SPORT NITRA s.r.o., Pražská 2, 949 11 Nitra,
1.
2.
3.
4.A
Výpis z OR Okresný súd
Nitra oddiel Sro, vložka
č.19978/N
Splnil

Referencie
Obec Báhoň
Splnil

Výrobca
a dodávateľ
umelého trávnika
JUTAgrass
Technický list
výška vlasu 24

ISO 9001:2015
Splnil platný do
28.11.2020

4.B

4.C

ISO 14001:2015
Splnil platný do
28.11.2020

BSOHSAS
18001:2007
Splnil platný
do 28.11.2020

Splnil

Uchádzač č. 4: MARO s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany,
1.
2.
3.
4.A
Výpis z OR Okresný súd
Žilina oddiel Sro, vložka
č.13730/L
Splnil

Referencie
predložené
v požadovanom
objeme jedna
čas bez podpisu
zodpovednej
osoby, finančný
objem splnil aj
podpísanými
referenciami,
Splnil

Oprávnenie od
Qingdao
Bellinturf
Industrial
Co.,Ltd., chýba
úradný preklad,
Technický list
výška vlasu 40
mm Bellinturf,
chýba úradný
preklad,
Splnil

Čestné vyhlásenie
V prípade ak by
uchádzač bol
víťazným
uchádzačom
v súlade s princípom
proporcionality by
verejný obstarávateľ
dožadoval
predloženie dokladu

4.B

4.C

Čestné
vyhlásenie

Čestné
vyhlásenie

V prípade ak by
uchádzač bol
víťazným
uchádzačom
v súlade s princípom
proporcionality by
verejný obstarávateľ
dožadoval
predloženie dokladu

V prípade ak by
uchádzač bol
víťazným
uchádzačom
v súlade
s princípom
proporcionality by
verejný
obstarávateľ
dožadoval
predloženie
dokladu

Komisia verejného obstarávateľa konštatuje, že zákon pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou
neupravuje žiadny formálny postup, ktorý by mal verejný obstarávateľ aplikovať pri zadávaní
zákazky s nízkou hodnotou. Verejný obstarávateľ postupoval tak, aby zohľadnil princíp
hospodárnosti a efektívnosti vychádzajúc pritom predovšetkým z charakteru, rozsahu,
dostupnosti a hodnoty predmetu zákazky s nízkou hodnotou.
Doklady a dokumenty k splneniu podmienok účasti vyžadované verejným obstarávateľom vo
výzve na predkladanie ponúk predložili a tak splnili podmienky účasti uchádzači:
1. Uchádzač č. 2: FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o., Dlhá 89/B, 949 01 Nitra,
2. Uchádzač č. 3: SPORT NITRA s.r.o., Pražská 2, 949 11 Nitra.
Uchádzač č. 1: M.Cup Production s.r.o., Na Pažiti 14, 900 21 Svätý Jur, nesplnil podmienky
účasti z dôvodu, že nepredložil verejnému obstarávateľovi doklady a dokumenty k splneniu
podmienok účasti v rozsahu:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
a) Oprávnenie vydané výrobcom alebo autorizovaným predajcom k pokládke umelého
trávnika,
b) K potvrdeniu zhody, uchádzač predloží technický list od výrobcu umelého trávnika,
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Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
a) Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač preukázal predloženie platného
certifikátu systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa
potvrdzuje splnenie požiadaviek normy na systém manažérstva kvality podľa EN ISO
9001:2008/ EN ISO 9001:2009 v oblasti zodpovedajúcej predmetu zákazky. Verejný
obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný
príslušným orgánom členského štátu.
b) platného certifikátu systému environmentálneho manažérstva podľa platnej normy ISO
14001:2004 / ISO 14001:2005 v oblasti zodpovedajúcej predmetu zákazky, resp.
ekvivalentný doklad alebo dôkazy preukazujúce zavedenie požadovaného systému,
ktorý podľa normy ISO 14001 popisuje požiadavky na systém riadenia a ktorý
umožňuje znižovať environmentálne dopady spojené s činnosťou organizácie v oblasti
zodpovedajúcej predmetu zákazky,
c) platného certifikátu systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
OHSAS 18001/2009 v oblasti zodpovedajúcej predmetu zákazky, resp. ekvivalentný
doklad alebo dôkazy preukazujúce zavedenie požadovaného systému, ktorý podľa
normy OHSAS 18001 popisuje požiadavky na systém riadenia v oblasti zodpovedajúcej
predmetu zákazky, ktorý zabezpečí minimalizáciu rizík v tejto oblasti.
Komisia verejného obstarávateľa na svojom zasadnutí na základe uvedených skutočností
uchádzača vylúčila z predmetného verejného obstarávania z dôvodu nesplnenia
podmienok účasti.
V súlade s princípom proporcionality komisia verejného obstarávateľa posudzovala splnenie
podmienok účasti pri Uchádzačovi č. 4: MARO s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany.
Princíp proporcionality vyžaduje, aby verejný obstarávateľ neprekračoval hranice toho, čo je
vhodné a potrebné na dosiahnutie sledovaných cieľov. Tým sa rozumie, že v prípade, ak
existuje voľba medzi viacerými primeranými opatreniami, je potrebné prikloniť sa k tomu
najmenej obmedzujúcemu a že spôsobené ťažkosti nesmú byť neúmerné vo vzťahu k
sledovaným cieľom. Na správnu aplikáciu tohto princípu je teda nevyhnutné poznať cieľ, ku
ktorému má konanie verejného obstarávateľa smerovať. Ak k danému cieľu vedie viacero
možných ciest, verejný obstarávateľ sa má prikloniť k tej najmenej obmedzujúcej pre
hospodárske subjekty vo verejnom obstarávaní. Na základe uvedeného komisia verejného
obstarávateľa konštatuje, že uchádzača č. 4 z predmetného verejného obstarávania nevylúčila.
V prípade, ak by pri celkovom vyhodnotení verejného obstarávania uchádzač bol víťazným
uchádzačom, verejný obstarávateľ bude žiadať od uchádzača k splneniu podmienok účasti
predložiť doklady a dokumenty k splneniu podmienok účasti, ktoré absentujú v ponuke
uchádzača.
6) Vyhodnotenie verejného obstarávania:
Komisia verejného obstarávateľa skontrolovala jednotlivé návrhy na plnenie kritérií –
ocenené výkazy výmer v ponukách uchádzačov.
Uchádzač č. 4: MARO s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany vo svojej ponuke
nepredložil ocenený výkaz výmer , v ponuke sa nachádzajú len súhrnné listy stavby v dvoch
výtlačkoch, ktoré nekorešpondujú vo svojich častiach s ponukou uchádzača:
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Cena celkom bez DPH: 55 595,88 eur
DPH
11 119,18 eur
Cena celkom s DPH: 66 715,06 eur
Následne uchádzač predložil Rekapituláciu objektov stavby kde mu nesedia ceny bez DPH
a s DPH s ponukou, t.j. „Návrhom na plnenie kritérií“ a Súhrnným listom stavby.
Komisia verejného obstarávateľa na svojom zasadnutí na základe uvedených skutočností
uchádzača vylúčila z predmetného verejného obstarávania z dôvodu, že nepredložil
požadované doklady a dokumenty k vyhodnoteniu kritérií na daný predmet zákazky.
Komisia verejného obstarávateľa nevedela vyhodnotiť ponuku uchádzača.
7) Zoznam vylúčených uchádzačov:
1. M.Cup Production s.r.o., Na Pažiti 14, 900 21 Svätý Jur, uchádzač nesplnil podmienky
účasti tým, že nepredložil doklady a dokumenty k splneniu podmienok účasti podľa
požiadaviek verejného obstarávateľa vo Výzve na predkladanie ponúk.
2. MARO s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, uchádzač vo svojej ponuke nepredložil
ocenený výkaz výmer.
8) Celkové vyhodnotenie verejného obstarávania
Por.
Obchodné meno, sídlo
Návrh na plnenie
č.
kritérií
bez DPH/s DPH
1.
FUNNY SPORT
56 399,30 eur
SLOVENSKO s.r.o., Dlhá
89/B, 949 01 Nitra
2.
SPORT NITRA s.r.o., Pražská
56 228,38 eur
2, 949 11 Nitra

Vyhodnotenie:

2.

1.

8) Identifikácia úspešného uchádzača:
Obchodné meno, sídlo
SPORT NITRA s.r.o., Pražská 2, 949 11
Nitra
Odôvodnenie:

Návrh na plnenie kritérií
s DPH
56 228,38 eur

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 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.
Člen komisie - titul, meno a priezvisko, zastupuje
Alojz Bodor
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Dátum
05.12.2018

Podpis
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Emil Hlinka
Ing. Viera Lázniková
Ing. Melotíková Dagmar bez práva vyhodnocovať

05.12.2018
05.12.2018
05.12.2018

Zapísal: Ing. Dagmar Melotíková – osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
Dátum: 05.12.2018
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