
Obec Kráľov Brod, Obecný úrad Kráľov Brod 
925 41 Kráľov Brod č. 4 

 tel.: 031 7780335, fax: 031 7780364, e-mail: kralov.brod@azet.sk 
 

 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 

Rekonštrukcia ihriska - výmena umelého trávnika, obec Kráľov Brod 
 

1) Termín zaslania Výzvy na predkladanie ponúk potenciálnym dodávateľom: 18.10.2019 

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

Por. č. Obchodné meno, sídlo 
1. SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o. 

Drieňová 14, 821 01 Bratislava 
2. KPN REAL, spol. s r. o. 

Černyševského č. 10, 851 01 Bratislava 
3. MARO, s. r. o. 

Podhradská cesta 2, 038 52  Sučany 
4. SLOVIMM, s.r.o.  

Pri Štadióne 8B, 908 51  Holič 
 

3) Termín predkladania ponúk: 28.10.2019, 10:00 hod. 

4) Zoznam uchádzačov a údaje zistené pri otváraní ponúk: 

Por. č. Obchodné meno, sídlo Návrh na plnenie kritérií 
cena bez DPH/s DPH (Eur) 

1. MARO, s. r. o. 
Podhradská cesta 2, 038 52  Sučany 14 281,22 / 17 137,46 

2.  SLOVIMM, s.r.o. 
Pri štadióne 8 B, 908 51 Holíč 15 838,48 / 19 006,18 

3. SPORTER s.r.o. 
Esterházyovcov 1595/16, 924 01 Galanta 13 776,60 / 16 531,92 

 

5) Vyhodnocovanie ponúk: 
 

Po otváraní ponúk dňa 28.10.2019 o 11:00 hod verejný obstarávateľ pristúpil k vyhodnoteniu 
predložených ponúk podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk 
je cena s DPH. 
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na 
predmet zákazky sa uskutočnil po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 
Uchádzač, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí doklady určené verejným obstarávateľom na 
preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradil čestným vyhlásením. 
Verejný obstarávateľ požiadal dňa 28.10.2019 uchádzača ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí 
o predloženie dokladov a vzorky umelého trávnika, ktoré čestným vyhlásením nahradil. 
Uchádzač doklady a vzorku doručil 29.10.2019.  
Ponuka uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí bola vyhodnotená v súlade s požiadavkami 
uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk zo dňa 18.10.2019. Uchádzač splnil požiadavky na 
predmet zákazky a  podmienky účasti. 

mailto:kralov.brod@azet.sk


Verejný obstarávateľ preveril u úspešného uchádzača splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 
písm. e) a f) zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
prostredníctvom verejne dostupných registrov na adrese:  
https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov-
45e.html?ico=35935979&nazov=&obec=&registracneCislo=&sort=nazov&sort-dir=ASC 
 
6) Zoznam vylúčených uchádzačov: bez vylúčenia 

7) Identifikácia úspešného uchádzača: 

Obchodné meno, sídlo Návrh na plnenie kritérií 
cena s DPH 

(Eur) 
SPORTER s.r.o. 
Esterházyovcov 1595/16  
924 01 Galanta 

16 531,92 

 

Odôvodnenie: 

Úspešnou sa stala ponuka uchádzača s najnižšou cenou s DPH. Ponuka úspešného uchádzača spĺňa 
požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.  

 
Zapísal: Mgr. Gergely Agócs 

Dátum: 30.10.2019 

Podpis: 
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