
MESTO PRIEVIDZA
Mestský úrad,

AD 1383

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza

1) Názov zákazky: "Multifunkčné ihrisko na ZŠ S. Chalupku v Prievidzi"

2) Druh zákazky: zákazka na dodanie stavebných prác

3) Opis predmetu zákazky: Stavba je situovaná v areály na ZŠ S. Chalupku Ul. S. Chalupku
313/4 v Prievidzi, k.ú. Prievidza, parc. č. 417/7. Predmetom diela je vybudovanie športového
multifunkčného ihriska (certifikovaný umelý trávnik) s pôdorysom hracej plochy 40x20m vrátane
čiarovania, s výbehmi na brány, vybudovanie prístupového chodníka k ihrisku, osvetlenia a rozvody
NN . Rozsah prác je stanovený výkazom výmer a projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby
"Multifunkčné ihrisko na ZŠ S. Chalupku v Prievidzi", ktorú vypracovala spoločnosť
ArchitektiSKA, s.r.o., Medňanského 11039/50-508 Martin.

4) Termín zaslania výzvy na predkladanie ponúk potenciálnym dodávateľom:
20.04.2020 

5) Zoznam
dkl d

potenciálnych
'k

dodávateľov, ktorým bola zaslaná Výzva
na pre a ame ponu :
Por. Obchodné meno, sídlo
č.
1. M.Cup s.r.o., Poštová 3,811 06 Bratislava
2. SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o. Drieňová 14, 821 Ol Bratislava
3. SPORT SERVICE, s.r.o., 038 02 Diaková 111

6) Termín predkladania ponúk:
07.05.2020

7) Zoznam uchádzačov a údaje zistené pri otváraní ponúk:

Por. Obchodné meno, sídlo Návrh na plnenie kritérií
č. €sDPH
1. SPORT SERVICE, s.r.o. 038 02 Diaková 74325,00 €

111
2. SCANSIS SLOVAKIA, S.r.O., Drieňová 105567,00 €

14,821 Ol Bratislava
3. FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o., 74388,32 €

Dlhá 89/B, 949 Ol Nitra
4. PARA INVEST s.r.o., Majerníkova 23,841 82607,81 €

05 Bratislava
5. SPORT NITRA s.r.o., Pražská 2, 949 II 79995,19 €

Nitra
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M.Cup Production s.r.o. , Na pažiti 14, 102942,80 €
90021 Svätý Jur

8) Vyhodnocovanie ponúk:

Dňa 07.05.2020 pristúpil verejný obstarávateľ k otváraniu ponúk. Ponuky boli vyhodnocované
priebežne a boli vyhodnocované v súlade s požiadavkami uvedenými vo Výzve na predkladanie
ponúk k danej zákazke. Verejný obstarávateľ konštatuje, že všetky predložené ponuky splnili
podmienky na predmet zákazky.
Vyhodnotenie plnenia podmienok účasti:
1. Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky - kópia ( podľa bodu 3.1 výzvy na

predloženie ponuky).
Uchádzači, ktorí predložili ponuku splňqjú túto podmienku, doklad o oprávnení dodávať predmet

zákazky predložili v cenovej ponuke.
2. Kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného stavbyvedúceho s odborným zameraním

pre požadovaný predmet zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladu o
odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) stavbyvedúceho na vybrané
časti podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentným dokladom preukazujúcim predmetné
skutočnosti, vydávaný v inom štáte.

Uchádzači, ktorí predložili ponuku splňajú túto podmienku, doklad o odbornej spôsobilosti
zodpovedného stavbyvedúceho s odborným zameraním pre požadovaný predmet zákazky
predložili v cenovejponuke.

3. Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného
obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť
doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených
stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ
alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, 2. bola iná
osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz
o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii,
vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim
ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Uchádzač
zoznamom preukáže uskutočnenie minimálne jednej zákazky rovnakého alebo typovo
podobného uskutočnenia stavebnej práce a to v minimálnom objeme 80 000,00 EUR bez
DPH/zákazka.

Uchádzači, ktorí predložili ponuku splňajú túto podmienku, zoznamom, ktorý predložili v ponuke
preukázali uskutočnenie minimálne jednej zákazky rovnakého alebo typovo podobného
uskutočnenia stavebnej práce a to v minimálnom objeme 80 000,00 EUR bez DPH/zákazka.

4. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.

Uchádzači, ktorí predložili ponuku splňajú tútopodmienku, čestné vyhlásenie predložili v cenovej
ponuke. Verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overil v registri osôb so zákazom účasti vo
verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úradpre verejné obstarávanie.
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9) Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:
Z hodnotenia nebola žiadna ponuka vylúčená.



10) Identifikácia úspešného uchádzača:

Obchodné meno, sídlo Návrh na plnenie kritérií
€sDPH

SPORT SERVICE, s.r.o. 038 02 Diaková 74325,00 €
111

Odôvodnenie:
Uchádzač splnil požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti v predložil cenovú ponuku
s 'najnižšou cenou s DPH za predmet zákazky.

Zapísala: Iveta Krajčíková,
Dátum: 25.5.2020

Vyhlasujem, že v súvislosti s touto zákazkou splňam zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti.

Prieskum trhu vykonal: J . I
Iveta Krajčíková, referent pre verejné obstarávanie .' ~ ":/.J .
Ponuky vyhodnotili:
Iveta Krajčíková, referent pre verejné obstarávanie
Ing. JozefKobela, referent výstavby
Ing. Andrea Nikmonová, vedúca odd.výstavby a ŽP
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/l IS výberom súhlasí:

Ing. Andrea Nikmonová, vedúca odd.výstavby a ŽP ····I· .. ~~ '~T"'"''''!''''' .....?}
Ing. Štefan Bača, vedúci odboru SP, výstavby a Z:::.vp:.-----..:·· · ···XTľ······-·'·.l/í!

~ --...... .

Schválil prednosta MsÚ:
MVDr. Norbert Turanovič / '1' " ,., z: 0-., ~ .-~
V Prievidzi q.L:~.~~}~~~ .

mDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z.n.p ..
Finančná operácia alebo jej časť je v súlade:
a) so schváleným rozpočtom mesta,
b) s osobitnými predpismi, so zák. o verejnom obstarávaní, s Príkazným listom PM o uplatňovaní postupov VO

v platnom znení,
Vo finančnej operácii alebo jej časti je - ~ ~é pokračovat'.

O 1. JÚN 2020 Dernetrovíčová
. ,

dátum meno a priezvisko správcu rozpočtu podpis

Vo finančnej operácii alebo jej časti je -ť~ť ÄV\Wŕe~pokračovať •

...... 1.6 r:MÄJ.1010........ . ~j~m9.~.?~~ .
dálum meno a priezvisko prísl. ved. zamestnanca

*/ nehodiacesa prečiarknite
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.. ;:I.... I.~ .......•........
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