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Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 

Predmet zákazky: „Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku“ 
1) Termín zaslania Výzvy na predkladanie ponúk potenciálnym dodávateľom:   19.11.2019 

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

Por. č. Obchodné meno, sídlo 

1. Deals Management, a.s.             Brnianska 2392                              911 05 Trenčín  

3. P.S. INVEST, s.r.o.                         Hrabovská cesta 1669/20            034 01  Ružomberok 

4. HYDROS Bánovce, spol. s r.o.     Trenčianska cesta 1573/114       957 01 Bánovce nad Bebravou 

3) Termín predkladania ponúk:  02.12.2019  do 9,00hod. 

4) Zoznam uchádzačov a údaje zistené pri otváraní ponúk: 02.12.2019 o 10,00hod. 

Po
nu
ka 
č. 

 
Obchodné meno, sídlo 

 
Návrh na plnenie kritéria č.1 

Celková zmluvná cena 
s DPH/bez DPH 

Návrh na plnenie kritéria 
č.2 

Lehota výstavby 
v pracovných dňoch 

1. TAX HOLDING s.r.o.             
Karpatské námestie 10A 
831 06 Bratislava - Rača 

       
20 199,00Eur/16 832,50Eur 

 
6 
  

2 SPORT SERVICE, s.r.o. 
Diaková 111 
038 02 Diaková 

 
  20 640,00Eur/17 200,00Eur 

 
7 

 

3. P.S. INVEST, s.r.o.                         
Hrabovská cesta 1669/20                          
034 01  Ružomberok  

      
  19 980,00 Eur/16 650,00Eur 

 
5  

4. MARO s.r.o. 
Podhradská cesta 2 
038 52 Sučany  

 
13 403,70Eur/11 169,75Eur 

 
3 

5.  M. Cup Production s.r.o. 
Na pažiti 14 
900 21 Svätý Jur 

 
   20 242,82Eur/16 869,02Eur 

 
5 
 

        

5) Vyhodnocovanie ponúk: Dňa 10.03.2020 verejný obstarávateľ ukončil vyhodnocovanie ponúk. Ponuky boli 

vyhodnocované v súlade s požiadavkami uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk. Uchádzač č. 4 spoločnosť MARO 

s.r.o. Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany bol v procese vyhodnocovania ponúk vyzvaný v súlade s bodom 19 Výzvy na 

predkladanie ponúk o vysvetlenie ponuky nakoľko predložil mimoriadne nízku cenu diela a mimoriadne nízku lehotu 

výstavby. Vyzvaný uchádzač nepredložil vysvetlenie ponuky v stanovenej lehote preto nebola jeho ponuka 

vyhodnocovaná bola vylúčená. Ostatné  predložené ponuky splnili podmienky uvedené vo Výzve na predkladanie 

ponúk a podmienky kladené na predmet zákazky a boli vyhodnocované.  

Vyhodnocovanie predložených ponúk podľa kritérií: 

Ponuka uchádzača č.1: TAX HOLDING s.r.o.            Karpatské námestie 10A        831 06 Bratislava - Rača   

Kritérium č.1: Celková zmluvná cena predmetu s DPH -  20 199,00Eur  
Počet bodov:  79,13 
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Pri hodnotení ponuky u tohto kritéria sa vypočítal podiel najnižšej ceny platnej ponuky a ceny hodnoteného 
uchádzača, prenásobený maximálnym počtom bodov pre kritérium so zaokrúhlením na 2 desatinné miesta. 
Vzorec: najnižšia cena : cena hodnoteného uchádzača x 80 bodov 
Výpočet: 19 980,00 : 20 199,00 x 80 = 79,13 bodov 
Kritérium č.2: Lehota výstavby v pracovných dňoch – 6 pracovných dní 
Počet bodov:  16,67 
Pri hodnotení ponuky u tohto kritéria sa vypočítal podiel najnižšej lehoty výstavby platnej ponuky a lehoty výstavby 
hodnoteného uchádzača, prenásobený maximálnym počtom bodov pre kritérium so zaokrúhlením na 2 desatinné 
miesta. 
Vzorec: najnižšia lehota výstavby : lehota výstavby hodnoteného uchádzača x 20 bodov 
Výpočet: 5 : 6 x 20 = 16,67 bodov 
  
Spolu výsledné bodové hodnotenie: 95,80 bodov 
Celkový počet bodov pridelených ponuke sa vypočítal ako súčet bodov za kritéria č.1 a č.2 
(79,13b + 16,67b = 95,80bodov)  
 
Ponuka uchádzača č.2:  SPORT SERVICE, s.r.o.            Diaková 111                          038 02 Diaková     

Kritérium č.1: Celková zmluvná cena predmetu s DPH -  20 640,00Eur  
Počet bodov:  77,44 
Pri hodnotení ponuky u tohto kritéria sa vypočítal podiel najnižšej ceny platnej ponuky a ceny hodnoteného 
uchádzača, prenásobený maximálnym počtom bodov pre kritérium so zaokrúhlením na 2 desatinné miesta. 
Vzorec: najnižšia cena : cena hodnoteného uchádzača x 80 bodov 
Výpočet: 19 980,00 : 20 640,00 x 80 = 77,44 bodov 
 
Kritérium č.2: Lehota výstavby v pracovných dňoch – 7 pracovných dní 
Počet bodov:  14,29 
Pri hodnotení ponuky u tohto kritéria sa vypočítal podiel najnižšej lehoty výstavby platnej ponuky a lehoty výstavby 
hodnoteného uchádzača, prenásobený maximálnym počtom bodov pre kritérium so zaokrúhlením na 2 desatinné 
miesta. 
Vzorec: najnižšia lehota výstavby : lehota výstavby hodnoteného uchádzača x 20 bodov 
Výpočet:  5 : 7 x 20 = 14,29 bodov 
  
Spolu výsledné bodové hodnotenie: 91,73 bodov 
Celkový počet bodov pridelených ponuke sa vypočítal ako súčet bodov za kritéria č.1 a č.2 
(77,44b + 14,29b = 91,73bodov)  
 
Ponuka uchádzača č.3:  P.S. INVEST, s.r.o.                    Hrabovská cesta 1669/20                034 01  Ružomberok    

Kritérium č.1: Celková zmluvná cena predmetu s DPH -  19 980,00Eur 
Počet bodov:  80 - pridelený maximálny počet bodov, nakoľko ponúknutá celková cena s DPH je najnižšia   
Kritérium č.2: Lehota výstavby v pracovných dňoch - 5 pracovných dní 
Počet bodov: 20 – maximálny počet bodov, nakoľko ponúknutá lehota výstavby je najnižšia 
Spolu výsledné bodové hodnotenie: 100 bodov 
Celkový počet bodov pridelených ponuke sa vypočítal ako súčet bodov za kritéria č.1 a č.2 
(80b + 20b = 100bodov)  
 
Ponuka uchádzača č.4:  - vylúčená           
 
Ponuka uchádzača č.5:  M. Cup Production s.r.o.              Na pažiti 14                                900 21 Svätý Jur 
Kritérium č.1: Celková zmluvná cena predmetu s DPH -  20 242,82Eur  
Počet bodov:  78,96 
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Pri hodnotení ponuky u tohto kritéria sa vypočítal podiel najnižšej ceny platnej ponuky a ceny hodnoteného 
uchádzača, prenásobený maximálnym počtom bodov pre kritérium so zaokrúhlením na 2 desatinné miesta. 
Vzorec: najnižšia cena : cena hodnoteného uchádzača x 80 bodov 
Výpočet:  19 980,00 : 20 242,82 x 80 = 78,96 bodov 
Kritérium č.2: Lehota výstavby v pracovných dňoch – 5 pracovných dní 
Počet bodov: 20 – maximálny počet bodov, nakoľko ponúknutá lehota výstavby je najnižšia 
Spolu výsledné bodové hodnotenie: 98,96 bodov 
Celkový počet bodov pridelených ponuke sa vypočítal ako súčet bodov za kritéria č.1 a č.2 
(78,96b + 20,00b = 98,96bodov)  
 

6) Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: MARO s.r.o. Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany 

Uchádzač č. 4 spoločnosť MARO s.r.o. Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany bol v procese vyhodnocovania ponúk vyzvaný 

v súlade s bodom 19 Výzvy na predkladanie ponúk o vysvetlenie ponuky nakoľko predložil mimoriadne nízku cenu diela 

a mimoriadne nízku lehotu výstavby. Vyzvaný uchádzač nepredložil vysvetlenie ponuky v stanovenej lehote preto 

nebola jeho ponuka vyhodnocovaná bola vylúčená. 

          7) Identifikácia úspešného uchádzača: 

Obchodné meno, sídlo Návrh na plnenie kritéria č.1 
Celková zmluvná cena 

s DPH/bez DPH 

Návrh na plnenie kritéria č.2 
Lehota výstavby v pracovných 

dňoch 

P.S. INVEST, s.r.o.                         
Hrabovská cesta 1669/20                          
034 01  Ružomberok 

      
  19 980,00 Eur/16 650,00Eur 

 
5  

Odôvodnenie:  Uchádzač predložil najvýhodnejšiu ponuku. 

8) Poradie ponúk: 

Poradie 
ponúk 

Obchodné meno, sídlo Počet bodov 

1. P.S. INVEST, s.r.o.                                                      
Hrabovská cesta 1669/20      034 01  Ružomberok 

                         100 

2. 
 

M. Cup Production s.r.o. 
Na pažiti 14                              900 21 Svätý Jur 

98,96 
 

3. TAX HOLDING s.r.o.                                              
Karpatské námestie 10A        831 06 Bratislava – Rača 

95,80 

4. SPORT SERVICE, s.r.o. 
Diaková 111                             038 02 Diaková 

91,73 

 

Zapísal:   

Bc. Ján Kročil, osoba zodpovedná za VO  
 
 
Bc. Lýdia Fačková, starostka obce 

 
Dátum:  10.03.2020 


