
 

OBEC IŇA 
Obecný  úrad č.27 
935 35 Tehla 
Zákazka podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

  

 
 

                    Zápisnica z otvárania a z vyhodnotenia ponúk   

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

1. Identifikácia verejného obstarávateľa / prijímateľa 

Obchodné meno / Názov Obec Iňa 
 

Poštová adresa Obecný úrad č.27 
 

Mesto Iňa 
 

PSČ 935 35 
 

IČO 00 307 076 
 

Kontaktná osoba  Ing. Zuzana  Matušková 
 

tel. č.  +421 903774621 
 

e-mail matuskova.vos@gmail.com  

adresa hlavnej stránky verejného 
obstarávateľa /URL/ 

www.ina.ocu.sk 

 

1) Termín zaslania Výzvy na predkladanie ponúk potenciálnym dodávateľom:   10.10.2019 

2) Zoznam potenciálnych dodávateľov , ktorým bola zaslaná  Výzva na predkladanie ponúk: 

P. 
č. 

Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ: 

obchodné meno, adresa sídla, resp. 
miesta podnikania,  

Kontaktná osoba 
Tel. číslo / email 

Spôsob a dátum 
oslovenia 

 

1. 

Astrium, s.r.o. 

Hlavná 2186/73A 

927 01 Šaľa 

Ing. Ivan Stračár                 
+421 044 269 161 
info@astrium.sk      

 
10.10.2019      
elektronicky 

 
2. 

ADARA Slovensko, s.r.o. 

A.Fecána 27 

920 01 Hlohovec 

Ing. Ida Urcikánová 
+421905 997 976 

adarasport@gmail.com 
 

 
10.10.2019      
elektronicky 

 
3. 

FUNNY SPORT Slovensko, s.r.o. 

Dlhá 89/B 

949 01 Nitra 

Ing. Roman Královič 
+421905 911 726 

funnysport@funnysport.sk 
 

 
10.10.2019      
elektronicky 

4.  

MARO, s.r.o.                   

Podhradská cesta 2 

038 52  Sučany 

Na základe zverejnenej výzvy vyžiadali 

podklady 

Ing. Adela Korduliaková       
+421 915 885 762      

vystavba@marotrade.sk 
 

 
 

11.10.2019    
elektronicky 

4.  

M.Cup Production s.r.o. 

Na pažiti 14 

900 21 Svätý Jur 

Na základe zverejnenej výzvy vyžiadali 

podklady 

Adrián Kiss    
+421 905 205 838        

office2cup.sk 

 
 

18.10.2019   
elektronicky 
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3) Termín predkladania ponúk:    22.10.2019 do 9:00 hod. 

     Termín otvárania ponúk:          22.10.2019 o 9:00 hod. 

4) Zoznam uchádzačov a údaje zistené pri otváraní ponúk: 

 
 
5. Kontrola splnenia podmienok účasti: 

 

Uchádzač/ 

Záujemca 

Podmienka 

účasti 

Znenie podmienky 

účasti 

Predložené 

doklady 

preukazujúce 

splnenie 

podmienky 

Záver 

posúdenia 

 

SLOVIMM, s.r.o. 

Pri štadióne 8B 

908 51 Holíč 

Osobné 

postavenie 

§ 32 ZVO 

§ 32 ods.2 písm. e) 

doklad o oprávnení 

uskutočňovať stavebné 

práce, ktorý zodpovedá 

predmetu zákazky.  

§ 32 ods.1 písm. f)       

ČV, že nemá uložený 

zákaz účasti vo VO 

Podľa výpisu z OR 

SR je oprávnený 

uskutočňovať 

práce 

Predložil ČV 

Splnil 

podmienky 

účasti 

P.č. 

Uchádzač: 

obchodné meno 
adresa sídla, resp. miesta 
podnikania 

 

Cena bez 

DPH v € 

Poradie 

umiestnenia 

Celková cena 

spolu s DPH v 

€ 

Dátum 

predloženia 

ponuky 

1. 

SLOVIMM, s.r.o. 

Pri štadióne 8B 

908 51 Holíč 

48 288,37 3. 57 946,04 

21.10.2019    

21:44    

elektronicky 

2. 

SPORT SERVICE, s.r.o. 

Diaková 111 

038 02 Diaková 

49 064,17 4. 58 877,00 

16.10.2019     

9:00               

poštou 

3. 

FUNNY SPORT 

Slovensko, s.r.o. 

Dlhá 89/B 

949 01 Nitra 

40 802,65 1. 48 963,15 

22.10.2019       

8:29         

osobne 

4.  

MARO, s.r.o.                   

Podhradská cesta 2 

038 52  Sučany 

46 611,12 2. 55 933,34 

22.10.2019     

8:40                  

osobne 
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SPORT SERVICE, s.r.o. 

Diaková 111 

038 02 Diaková 

 

Osobné 

postavenie 

§ 32 ZVO 

§ 32 ods.2 písm. e) 

doklad o oprávnení 

uskutočňovať stavebné 

práce, ktorý zodpovedá 

predmetu zákazky 

§ 32 ods.1 písm .f)       

ČV, že nemá uložený 

zákaz účasti vo VO 

Podľa ZHS UVO  

je oprávnený 

uskutočňovať 

práce 

Predložil ČV 

Splnil 

podmienky 

účasti 

FUNNY SPORT 

Slovensko, s.r.o. 

Dlhá 89/B 

949 01 Nitra 

 

Osobné 

postavenie 

§ 32 ZVO 

§ 32 ods.2 písm. e) 

doklad o oprávnení 

uskutočňovať stavebné 

práce, ktorý zodpovedá 

predmetu zákazky 

§ 32 ods.1 písm .f)       

ČV, že nemá uložený 

zákaz účasti vo VO 

Podľa ZHS UVO  

je oprávnený 

uskutočňovať 

práce 

Predložil ČV 

Splnil 

podmienky 

účasti 

 

MARO, s.r.o.                   

Podhradská cesta 2 

038 52  Sučany 

 

 

 

§ 32 ods.2 písm. e) 

doklad o oprávnení 

uskutočňovať stavebné 

práce, ktorý zodpovedá 

predmetu zákazky 

§ 32 ods.1 písm .f)       

ČV, že nemá uložený 

zákaz účasti vo VO 

Podľa výpisu z OR 

SR je oprávnený 

uskutočňovať 

práce 

Predložil ČV 

Splnil 

podmienky 

účasti 

 

6) Zoznam uchádzačov zúčastnených pri otváraní  ponúk: 

Názov uchádzača Zástupca uchádzača 

MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2,  

038 52 Sučany 

   Ing. Adela Korduliaková  

FUNNY SPORT  SLOVENSKO s.r.o., Dlhá 89 B, 

949 01 Nitra 

    Roman Královič  

 

7) Vyhodnocovanie ponúk: 

Dňa 22.10.2019 pristúpil verejný obstarávateľ k vyhodnoteniu  predložených ponúk. Ponuky boli 

vyhodnocované v súlade s požiadavkami uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk.  

Verejný obstarávateľ uskutočnil všetky úkony v tomto postupe zadávania zákazky tak, aby boli 

splnené požiadavky na hospodárne a efektívne verejné obstarávanie požadovaného predmetu 

zákazky, najmä vo vzťahu k jeho kvalite a cene a aby boli dodržané základné princípy verejného 

obstarávania z hľadiska rovnakého zaobchádzania, transparentnosti a nediskriminácie. 
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8) Identifikácia úspešného uchádzača: 

Obchodné meno, sídlo Návrh na plnenie kritérií 

bez DPH/s DPH 

 
FUNNY SPORT Slovensko, s.r.o. 
Dlhá 89/B 
949 01 Nitra 

 

 
 
               40 802,65 / 48 963,15 

Odôvodnenie:  uchádzač splnil podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a jeho 

ponuková cena bola najnižšia. 

 
9)  Zdôvodnenie výberu/ kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

  Najnižšia cena  s DPH 
  Najlepšieho pomeru ceny a kvality 
  Nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu 

 

 

10) Verejný obstarávateľ v zmysle § 23 zákona o verejnom obstarávaní nezistil konflikt 

záujmov, ktorý by narušili alebo obmedzili čestnú hospodársku súťaž. 

10. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: 

  Objednávka alebo 
  Zmluva 
  Rámcová dohoda 
  Iné: ............................................... 

 

11. Iné skutočnosti : neuplatňuje sa 

 

Vyhlásenie: 

Týmto vyhlasujeme, že pri vykonávaní tohto prieskumu trhu sme postupovali transparentne, odborne, v súlade so 

svojim najlepším presvedčením a nestranným spôsobom voči všetkým osloveným subjektom s dôrazom na 

účelné, efektívne a hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami. 

Za verejného obstarávateľa hodnotili:  

 

 
Meno a priezvisko Podpis Dátum 

Kontaktná osoba na 

verejné obstarávanie 
Ing. Zuzana  Matušková  22.10.2019 

Starosta obce  
Jozef Rosipal 

 

 22.10.2019 

Stavebný technik Silvia Matušková  22.10.2019 
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*Vyhlasujem, že v súvislosti s vyhodnotením zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu 
k potenciálnym dodávateľom a potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé. 
 

 

Prílohy:      

  Preukázateľne odoslané výzvy na súťaž 
  Ponuky od oslovených subjektov s preukázaným dátumom ich doručenia 
  Výpočet bodov za každého uchádzača a za každé kritérium (ak relevantné) 
  Ďalšia predložená dokumentácia 

 
 
 
 
     

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


