
Obec Malý Cetín 951 07 

zastúpená starostom obce Leonidasom Charizopulosom 
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ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK  –  

AKTUALIZÁCIA Č.1 

 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon a prieskum“) 

 

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

 

Názov organizácie:     Obec Malý Cetín 

Adresa organizácie:      Obecný úrad Malý Cetín 105, Malý Cetín 951 07 

IČO:   00611166 

Typ verejného obstarávateľa: podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.  

Zastúpená:  Leonidas Charizopulos, starosta obce 

Krajina:   Slovenská republika 

Internetová adresa organizácie:   http://www.maly-cetin.sk/ 

Kontaktné miesto:   Obecný úrad Malý Cetín 105, Malý Cetín 951 07 

 

Kontaktná osoba:  Ing. Martina Lauková 

Telefón:  +421 904090344 

E-mail:  scholarisvo@skolam.sk 

 

II. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Názov zákazky:   Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku  

CPV:      39293400-6 Umelý trávnik 

   77320000-9 Údržba športových ihrísk 

Hlavné miesto dodania:  Obec Malý Cetín 

 

Stručný opis zákazky: 

Predmetom zákazky je výmena opotrebovaného povrchu umelého trávnika na multifunkčnom 

ihrisku o výmere 33 m x 18 m s výbehmi na bránky 8m2 v súlade s minimálnymi požiadavky 

uvedenými v technickej špecifikácii v prílohe č. 2 výzvy. Zákazka bude spolufinancovaná 

z Úradu vlády, na základe podanej žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie, vrátane 

dopravy do miesta dodania a montáže predmetu zákazky. 

 

III. DÁTUM VYKONANIA PRIESKUMU TRHU:  

 

Dátum oslovenia potencionálnych dodávateľov: 11.10.2019 

Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do: 23.10.2019 10:00 hod. 

Dátum vyhodnotenia ponúk: 28.10.2019 

 

IV. SPÔSOB VYKONANIA PRIESKUMU: 

 

Na základe priameho oslovenia dodávateľov a zverejnenia výzvy na webovom sídle verejného 

obstarávateľa a následného predloženia ponúk, prostredníctvom elektronickej komunikácie.  
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V. IDENTIFIKOVANIE PODKLADOV, NA ZÁKLADE NA ZÁKLADE KTORÝCH BOL PRIESKUM 

VYKONANÝ: 

 
a) zoznam oslovených dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodávať službu v rozsahu predmetu 

zákazky:  

 

Obchodné meno uchádzača: Dátum 

oslovenia  

Spôsob 

oslovenia 

Prijatá ponuka: 

áno/nie 

Intersystem EU s.r.o. 

Dukelská 295/34 

014 01 Bytča 

IČO: 46 186 123 

Mail: hrtankova@intersystemeu.sk 

11. októbra 

2019 8:59 

e-mailom áno 

SPORT NITRA s.r.o. 

Pražská 2 

949 11 Nitra 

IČO: 36 782 041 

Mail: sportnitra@sportnitra.sk 

11. októbra 

2019 8:59 

e-mailom áno 

SPORT ONE SK, spol.s r.o. 

Koniarovce 13 

956 13 Koniarovce 

IČO: 44591993 

Mail: sportonesk@wircom.sk 

11. októbra 

2019 9:00 

e-mailom áno 

 

VI. UCHÁDZAČI, KTORÍ PREDLOŽILI PONUKU: 
 

Obchodné meno uchádzača: Dátum a 

čas 

predloženia 

ponuky 

Spôsob 

predloženia 

ponuky 

Výška 

cenovej 

ponuky 

v EUR bez 

DPH 

Výška 

cenovej 

ponuky 

v EUR s DPH 

Intersystem EU s.r.o. 

Dukelská 295/34 

014 01 Bytča 

IČO: 46 186 123 

Mail: 

hrtankova@intersystemeu.sk 

14. októbra 

2019 9:14 

e-mailom 19 300,00 

Eur bez DPH 

23 160,00 Eur 

s DPH 

SPORT NITRA s.r.o. 

Pražská 2 

949 11 Nitra 

IČO: 36 782 041 
Mail: hnilica@sportnitra.sk 

15. októbra 

2019 7:30 

e-mailom 14.998,50 

Eur bez DPH 

17.998,20 Eur 

s DPH 

SPORT ONE SK, spol.s r.o. 

Koniarovce 13 

956 13 Koniarovce 

IČO: 44591993 

Mail: sportonesk@wircom.sk 

22. októbra 

2019 16:39 

e-mailom 16 935,60 

Eur bez DPH 

20 322,72 Eur 

s DPH 

M.Cup Production s.r.o. 

Na pažiti 14 

22. októbra 

2019 15:43 

e-mailom 16 487,68 

Eur bez DPH 

19 785,22 Eur 

s DPH 
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900 21 Svätý Jur 

IČO: 47 065 125 

Mail: office2@mcup.sk 

MARO, s.r.o. 

Podhradská cesta 2, 

038 52 Sučany 

IČO: 36 407 020 

Mail: vystavba@marotrade.eu 

23. októbra 

2019 8:57 

e-mailom 13 250,00 

Eur bez DPH 

15 900,00 Eur 

s DPH 

 

VII. VYHODNOTENIE PRIESKUMU TRHU: 

 

Obsah ponuky 

(hodnotené podľa 

bodu VI. Výzvy) 

 

Intersystem 

EU s.r.o. 

SPORT 

NITRA s.r.o. 

SPORT 

ONE SK, 

spol.s r.o. 

M.Cup 

Production 

s.r.o. 

MARO, 

s.r.o. 

Príloha č. 1 predložil 

 

predložil predložil predložil predložil 

Príloha č. 2  

 

predložil predložil predložil predložil predložil 

Príloha č. 3  

 

predložil predložil predložil predložil predložil 

* 
Príloha č. 4  

 

predložil 

 

predložil predložil predložil predložil 

Príloha č. 5 predložil predložil predložil predložil predložil 
Doklady preukazujúce 

splnenie podmienok 

účasti 

predložil predložil predložil predložil predložil 

 
Podmienky účasti 

(hodnotené podľa 

bodu VII. Výzvy) 

Intersystem 

EU s.r.o. 

SPORT 

NITRA 

s.r.o. 

SPORT ONE 

SK, spol.s r.o. 

M.Cup 

Production 

s.r.o. 

MARO, 

s.r.o. 

Doklad o oprávnení 

podnikať v oblasti 

predmetu zákazky: – 

Výpis z 

OR/Živnostenský 

List/Zápis v zozname 

hospodárskych 

subjektov alebo 

ekvivalent – postačí 

kópia, príp. odkaz na 

miesto zverejnenia 

príslušného dokladu. 

predložil, 

výpis z OR 

 

predložil,  

výpis z 

OR 

predložil,  

výpis z OR 

predložil,  

výpis z OR 

predložil,  

výpis z 

OR 

 

Poznámky:  

Verejný obstarávateľ preveril u oslovených záujemcov a uchádzačov, ktorí predložili ponuku, či spĺňajú 

podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO: 

- § 32 ods. 1 písm. e)  - či sú oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom zákazky – oslovení záujemci 

a uchádzači sú oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom zákazky (viď predložené výpisy 

z obchodného registra v rámci ponúk, verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overil aj sám na stránke 

http://orsr.sk/ - viď výpisy  z registrov); 

- § 32 ods. 1 písm. f) - či nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu záujemcu/uchádzača 
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– ani jeden s uchádzačov nie je vedený v Registri osôb so zákazom (viď Výpis z registra osôb so 

zákazom, predložené čestné vyhlásenie v rámci ponúk) 

* verený obstarávateľ si u uchádzača MARO, s.r.o., overil, či je v cene zahrnutá aj „demontáž 

pôvodného povrchu vrátane výplne“, lebo z uvedeného: „Na výbere obstarávateľa, pokiaľ chce, 

môžeme demontáž uskutočniť, ale jedná sa o vodepriepustnú geotextíliu“ mu nebolo jasné, či uchádzač 

túto požiadavku započítal do svojej cenovej ponuky alebo nie. Dňa 23. októbra 2019 13:57, uchádzač 

potvrdil, že súčasťou ceny je aj demontáž pôvodného povrchu.  

 

Úspešný uchádzač: MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 36 407 020 
 

 

IX. VÝSLEDNÁ SUMA V RÁMCI VYHODNOTENIA PRIESKUMU TRHU:  

 

Výsledná suma ponuky úspešného uchádzača 
MARO, s.r.o. 

Podhradská cesta 2, 

038 52 Sučany 

IČO: 36 407 020 

Mail: vystavba@marotrade.eu 

 

15 900,00 Eur s DPH  

(13 250,00 Eur bez DPH) 

 

VIII. SPÔSOB VZNIKU ZÁVÄZKU 

 

Kúpna zmluva 

 

Verejný obstarávateľ si pred uzatvorením kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom preveril skutočnosť, 

či je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade s § 11 ZVO: 

- spoločnosť MARO, s.r.o. je registrovaná ako partner verejného sektora, verejný obstarávateľ s túto 

skutočnosť overil v príslušnom registri  - viď výpis z Registra partnerov verejného sektora 

 

AKTUALIZÁCIA Č. 1 ZÁPISNICE Z  VYHODNOTENIA PONÚK  

 
V postupe zadávania zákazky „Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku“ vo fáze pred 

uzavretím zmluvy úspešný uchádzač Maro, s.r.o. dňa 30.10.2019 odstúpil od svojej ponuky z 

kapacitných dôvodov (odstúpenie tvorí prílohu č. 1). 

 

V dôsledku vyššie uvedeného verejný obstarávateľ v tom istom postupe zadávania zákazky vybral 

nového úspešného uchádzača, ktorým sa stal uchádzač druhý v poradí. Výsledok verejný obstarávateľ 

oznámil všetkým uchádzačom. 

 

Verejný obstarávateľ si pred uzatvorením kúpnej zmluvy s novým úspešným uchádzačom preveril 

skutočnosť, či je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade s § 11 ZVO: 

- spoločnosť SPORT NITRA s.r.o. je registrovaná ako partner verejného sektora, verejný obstarávateľ 

s túto skutočnosť overil v príslušnom registri  - viď výpis z Registra partnerov verejného sektora 

 

Výsledná suma ponuky úspešného uchádzača 
SPORT NITRA s.r.o. 

Pražská 2 

949 11 Nitra 

IČO: 36 782 041 
Mail: hnilica@sportnitra.sk 

17.998,20 Eur s DPH 

(14.998,50 Eur bez DPH) 

 

Malý Cetín, dňa: 4.11.2019 
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.................................................................................................. 

Spracoval: Ing. Martina Lauková 

Osoba poverená verejným obstarávaním  

 

 

Vyhlasujem, že pri vykonaní tohto prieskumu trhu som postupoval transparentne, odborne, v súlade 

so svojim najlepším presvedčením a nestranným spôsobom voči všetkým osloveným subjektom s 

dôrazom na účelné, efektívne a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov. 

 

 

 

 

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

Leonidas Charizopulos, starosta obce 
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