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ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK 

 

Predmet zákazky:   „Športom k zdraviu v obci Zavar“ – outdoorové prvky“ 
 
Dátum vykonania prieskumu trhu:      od  25.11.2019  do 03.12.2019 
 
Dátum vyhodnotenia doručených ponúk:   06.12.2019 o 11:00 hod. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky:         5 360,00  Eur bez  DPH  
 

1. Termín zaslania Výzvy na predkladanie ponúk 
 
Výzva na predloženie ponuky vrátane príloh bola dňa 22.11.2019 a následne opravená výzva ( chyba 

v uvedenej PHZ) dňa 25.11.2019 zverejnená na webovej stránke verejného obstarávateľa 
https://www.zavar.sk/verejne-obstaravanie.html 

 

2. Zoznam oslovených subjektov:  
 

a) AGGER, s.r.o. Majerná 10730/15, 036 01 Martin, IČO: 45 982 007 info@agger.sk 

b) ASTRIUM, s.r.o., Kúpeľná 2349/1, 927 01 Šaľa, IČO: 44 269 161 astrium@astrium.sk 

c) ADARA Slovakia, s.r.o. A Felcána 27,920 01 Hlohovec, IČO. 36 232 335 adarasport@gmail.com 

 

3. Termín predkladania ponúk 
 

Do 03.12.2019 do 10:00 hod 

4. Zoznam uchádzačov a údaje zistené pri otváraní ponúk: 
 

Označenie 
ponuky: 

Obchodné meno, sídlo, 
alebo miesto podnikania 

Dátum 
predloženia 

ponuky 

Zmluvná cena 
celkom  

bez DPH 

Zmluvná cena 
celkom  
s DPH 

č.1 

ADARA Slovakia, s.r.o. 

A Felcána 27,920 01 

Hlohovec, IČO. 36 232 335 

26.11.2019 
o 12:23 hod 

e-mail 
5 833,00 

 
6 999,60 

 

č.2 
ASTRIUM, s.r.o., Kúpeľná 
2349/1, 927 01 Šaľa, IČO: 
44 269 161 

27.11.2019 
o 15:32 hod 

e-mail 
 

6 420,00 
 

7 704,00 
 

č.3 

AGGER, s.r.o. Majerná 

10730/15, 036 01 Martin, 

IČO: 45 982 007 

02.12.2019 
o 11:40 hod 

e-mail 
 

5 930,00 
 

7 116,00 
 

 

Kritérium na vyhodnotenie  ponúk:  

1.Zmluvná cena celkom s DPH 

https://www.zavar.sk/verejne-obstaravanie.html
mailto:info@agger.sk
mailto:astrium@astrium.sk
mailto:adarasport@gmail.com
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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 cena celkom za predmet zákazky definovaný v bode 2 

tejto výzvy. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného 

obstarávateľa na predmet zákazky uvedených v tejto výzve na predloženie ponuky a ponuka, ktorá 

nebude spĺňať požiadavky verejný obstarávateľ na predmet zákazky 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). Úspešným sa stane ten 

uchádzač, ktorý predloží ponuku s najnižšou zmluvnou cenou celkom v EUR s DPH..  

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. 

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

5. Vyhodnotenie doručených ponúk: 
 
Postup vyhodnotenia spočíval vo vyhodnotení splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na 

predmet zákazky  a následne vyhodnotenia ponúk podľa kritéria uvedeného v bode 15.  výzvy na 

predloženie ponuky.  

Uchádzač č. 1 ADARA Slovakia, s.r.o. A Felcána 27,920 01 Hlohovec  

Predložená ponuka uchádzača č. 1 v  plnom rozsahu spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré 

boli uvedené vo výzve na predloženie ponuky a  bude zaradená do vyhodnotenia. 

 

Uchádzač č. 2 ASTRIUM, s.r.o., Kúpeľná 2349/1, 927 01 Šaľa 

Predložená ponuka uchádzača č. 1 v  plnom rozsahu spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré 

boli uvedené vo výzve na predloženie ponuky a  bude zaradená do vyhodnotenia. 

  

Uchádzač č. 3 AGGER, s.r.o. Majerná 10730/15, 036 01 Martin 

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. 

 

 

Výsledné poradie hodnotených ponúk: 

 

  
Por. č. 

Uchádzač 
(obchodné meno, adresa jeho sídla)  

Zmluvná cena celkom  
s DPH 

 
Poradie 
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1. 

ADARA Slovakia, s.r.o. A Felcána 

27,920 01 Hlohovec, IČO. 36 232 335 
6 999,60 

 
I. 

2. 
ASTRIUM, s.r.o., Kúpeľná 2349/1, 927 
01 Šaľa 

7 704,00 
 

III. 

3. 
AGGER, s.r.o. Majerná 10730/15, 036 

01 Martin 
7 116,00 

 
II. 

 

Identifikácia uchádzača, ktorý sa umiestnil na 1. mieste 
 
ADARA Slovakia, s.r.o. A Felcána 27,920 01 Hlohovec, IČO. 36 232 335 
 
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

 
Po vyhodnotení ponúk na základe kritéria verejný obstarávateľ overil, či uchádzač umiestnený na I. 
mieste v poradí je oprávnený dodávať tovary, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby v 
rozsahu predmetu zákazky (webové sídlo www.orsr.sk) a že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní (webové sídlo www.uvo.gov.sk ) 
Po posúdení splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ konštatoval, že uchádzač č. 1 spĺňa 
podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom. 
   

6. Identifikácia úspešného uchádzača: 
Na základe vyššie uvedeného verejný obstarávateľ skonštatoval, že uchádzač umiestnený na I. mieste 

ADARA Slovakia, s.r.o. A Felcána 27,920 01 Hlohovec, IČO. 36 232 335 je zároveň úspešným 

uchádzačom a verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma. 

Odôvodnenie 

Ponuka úspešného uchádzača, ktorá bola predložená do predmetného verejného obstarávania 
splnila podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a návrhom na 
plnenie kritérií vo výške 5 833,00 Eur bez DPH/ 6 999,60 s DPH sa umiestnila na prvom mieste v 
poradí uchádzačov.   
 
Úspešnému uchádzačovi, ako aj neúspešným uchádzačom bude dňa 06.12.2019 zaslané e-mailom 
Oznámenie o výsledku. 
 
Starosta obce 

  Bc. Lukáš Sochor                                                                               

                                                                                                               ....................................................                                                                                                                                              

 

 

Zapísal: Ing. Iveta Beslerová                                                              

                                                                                                                 ......................................................... 

Dátum: V Zavare dňa 05.12.2019 

Prílohy: Dokumentácia z prieskumu trhu 

http://www.orsr.sk/
http://www.uvo.gov.sk/

