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ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK 
v súlade so  zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 
 
 
Predmet zákazky: uskutočnenie stavebných prác 

 
 

„Centrálny detský park Krompachy“ 
 

 
Dátum vyhodnotenia informácie  týkajúce sa predmetu zákazky/ ponuky uchádzačov:  08.08.2019 
o 12:30 hod 
 
             
Získané informácie  týkajúce sa predmetu zákazky/ ponuky uchádzačov doručené v lehote na 
predkladanie ponúk, resp. platné v čase vyhodnotenia: 
 
 

a) obchodné mená a sídla alebo miesta podnikania všetkých oslovených uchádzačov 
 

Označenie 
ponuky 

Názov 
(obchodné meno) 

uchádzača 

Sídlo 
(miesto podnikania) uchádzača 

Oslovená adresa/e-mail 

1. AGGER, s.r.o. Majerná 10730/15, 036 01 Martin obstaravanie@agger.sk 

2. Adara SLovakia, s.r.o A.Felcána 27, 920 01 Hlohovec adarasport@gmail.com  

3. mmcité2, s.r.o. Brnianska 2, 911 01 Trenčín l.ulman@mmcite.sk 

 
Výzva zverejnená na webovom sídle mesta Krompachy dňa 30.7.2019: 
https://www.krompachy.sk/clanok/5230/vyzva-na-predlozenie-ponuky-centralny-detsky-park-
krompachy.html#articleRead 
 
 

b) obchodné mená a sídla alebo miesta podnikania všetkých oslovených uchádzačov, ktorí 
predložili ponuku 

 

Označenie 
ponuky 

Názov 
(obchodné meno) 

uchádzača 

Sídlo 
(miesto podnikania) uchádzača 

Dátum predloženia ponuky/ 
spôsob predloženia  

1. AGGER, s.r.o. Majerná 10730/15, 036 01 Martin 2.8.2019/pošta 

2. Adara SLovakia, s.r.o A.Felcána 27, 920 01 Hlohovec 5.8.2019/pošta 

3. mmcité2, s.r.o. Brnianska 2, 911 01 Trenčín 7.8.2019/9:35/pošta 

 
 
 
 
 
 

https://www.krompachy.sk/clanok/5230/vyzva-na-predlozenie-ponuky-centralny-detsky-park-krompachy.html#articleRead
https://www.krompachy.sk/clanok/5230/vyzva-na-predlozenie-ponuky-centralny-detsky-park-krompachy.html#articleRead
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c) obchodné mená a sídla alebo miesta podnikania uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritéria 

 

Označenie 
ponuky 

Názov 
(obchodné meno) 

uchádzača 

Sídlo 
(miesto podnikania) uchádzača 

Návrh na plnenie kritéria  

Zmluvná cena celkom za 
predmet zákazky 

v EUR s DPH 

1. AGGER, s.r.o. Majerná 10730/15, 036 01 Martin 16.159,50€ 

2. Adara SLovakia, s.r.o. A.Felcána 27, 920 01 Hlohovec 18.410,90€ 

3. mmcité2, s.r.o. Brnianska 2, 911 01 Trenčín 17.059,50€ 

 
 

d) vyhodnotenie ponúk 
Pracovná skupina vyhodnotila ponuky uchádzačov na základe kritéria a podľa spôsobu 

vyhodnotenia  uvedeného vo Výzve na predkladanie ponúk: Ponuka s najnižšou zmluvnou cenu 

celkom za predmet zákazky vrátane DPH sa umiestni na 1.mieste poradia. Poradie hodnotených 

ponúk je zostavené od najnižšej celkovej zmluvnej ceny po najvyššiu ponúkanú. 

Do hodnotenia boli zaradené len tie ponuky, ktoré spĺňali všetky požiadavky verejného 

obstarávateľa.           

 
Vyhodnotenie ponúk je uvedené v sumárnej tabuľke. 

 
Sumárna tabuľka 

Označenie 
ponuky: 

Obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto 
podnikania alebo adresy pobytov uchádzačov 

Návrh na 
plnenie kritéria  

Zmluvná cena 
celkom za 

predmet zákazky 

v EUR s DPH  

 

 

 

Poradie 

1. AGGER, s.r.o., Majerná 10730/15, 036 01 Martin 16.159,50€ 1. 

2. 
Adara SLovakia, s.r.o., A.Felcána 27, 920 01 
Hlohovec 

18.410,90€ 3. 

3. mmcité2, s.r.o., Brnianska 2, 911 01 Trenčín 17.059,50€ 2. 

 
Uchádzač č.1 - AGGER s.r.o. predložil predložil podpísaný návrh Zmluvy o dielo zo dňa 
01.08.2019, predložil návrh na plnenie kritéria a ocenený výkaz výmer v požadovanom rozsahu. 
Uchádzač č.1 splnil všetky požiadavky uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk. 
Identifikácia uchádzača umiestneného na 1.mieste: AGGER, s.r.o., Majerná 10730/15, 036 01 
Martin  

Podľa bodu 11.2 Výzvy na predloženie ponuky: 

„Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 
písm.  e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač je oprávnený dodávať tovar, 
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uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.  Uchádzač preukáže splnenie 
požadovanej podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.  

11.2    Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 
písm.  f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukáže splnenie požadovanej podmienky 
doloženým čestným vyhlásením.  

11.3  Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodov 11.1 a 11.2 je povinný predložiť 
verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač na požiadanie a to najneskôr v čase uzavretia 
zmluvy 

11.4 Úspešný uchádzač môže splnenie stanovenej podmienky účasti osobného postavenia preukázať 

aj zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov (§ 152 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní)“. 

Pracovná skupina po preskúmaní cenovej ponuky zistila nasledovné: 

Uchádzač umiestnený na 1. mieste vo svojej ponuke predložil: 

- Výpis z OR k dátumu 4.6.2019 

- Čestné vyhlásenie vo vzťahu k §117 ods. 5 zákona č. 343/2018 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Pracovná skupina skonštatovala, že uchádzač umiestnený na 1.mieste splnil podmienky účasti 

aj všetky náležitosti podľa výzvy.  

Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača AGGER, s.r.o., Majerná 10730/15, 036 01 

Martin k podpisu zmluvy. 

Vyhodnotenie predložených ponúk  svojim podpisom potvrdzuje: 

 

Meno a priezvisko  

Ing. Eva Stehlíková, v.r. 

Mg. Miloš Klein, v.r. 

Ing. Erika Balážová, v.r. 

 

Zápisnicu spísala: Ing. Eva Stehlíková 

 

 


