
1. 

2. 

3. 

4. 

P.č. Množstvo

1. 1

Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov): 

v zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 v súvislosti s projektom: 

Predmetom zákazky je výstavba multifukčného ihriska-oddychovej zóny v obci Krížovany v zmysle zadanej

projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

Sídlo:
Krížovany 24

082 33  Chminianska Nová Ves

IČO: 00327301

DIČ:  2020543195

Záznam z vyhodnotenia ponúk

Názov zákazky:

„MULTIFUNKČNÉ IHRISKO - ODDYCHOVÁ ZÓNA v obci Krížovany“

Identifikácia žiadateľa / prijímateľa (ďalej len „Obstarávateľ“):

Žiadateľ / prijímateľ je verejný obstarávateľ, na ktorého sa vzťahuje § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v aktuálnom znení.

Obchodný názov: Obec Krížovany

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO - ODDYCHOVÁ ZÓNA v obci Krížovany, 

kód projektu: 074PO220166

Zastúpený:  Cyril Harničár

Pevná linka:  051 7957 110

Výstavba Multifukčného ihriska - oddychovej zóny

Webová stránka: https://krizovany.online/

Komisia:

Štatutár Cyril Harničár

Mobil: 0903 602 424

e-mailový kontakt: obeckrizovany@gmail.com

Výberová komisia sa nezriaďuje. Predložené ponuky vyhodnocuje štatutár samostatne.

Vymedzenie predmetu obstarávania:

Predmetom vyhodnotenia je dodávka:

Vymedzenie predmetu zákazky / logický celok
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Druh zákazky:

Miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:

5. 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena.

Vyhodnocovala sa cena vrátane DPH / resp. pri neplatcoch DPH cena celkom.

6. 

Obstarávateľ zverejnil Výzvu na predloženie cenovej ponuky na stránke:

https://krizovany.online/verejne-obstaravanie/

Obstarávateľ zverejnil všetky súťažné podklady na stránke: 

https://krizovany.online/verejne-obstaravanie/

a zabezpečil k nim bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup.

P.č.

Dátum 

odoslania 

písomnej 

výzvy

Dátum 

prevzatia 

písomnej 

výzvy

1

28.6.2021 29.6.2021

2

28.6.2021 29.6.2021

3

28.6.2021 zásielka 

neprevzatá v 

odbernej 

lehote, vrátená 

odosielateľovi

Darien, s.r.o.

Bukovecká 10

040 12  Košice

36 583 740

priame oslovenie – písomná 

výzva zaslaná poštou

TEAMSTAV PLUS, spol. s r.o.

Jarkova 28

080 01  Prešov

50 630 873

priame oslovenie – písomná 

výzva zaslaná poštou

Názov a sídlo potenciálneho 

dodávateľa

IČO 

potenciálneho 

dodávateľa

Spôsob oslovenia

PESMENPOL, spol. s r.o.

Železničiarska 16/3815

080 01  Prešov

36 507 881
priame oslovenie – písomná 

výzva zaslaná poštou

Stavebné práce

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Obstarávateľ vyhodnocoval cenové ponuky komplexne – komplexná cena za celý predmet zákazky.

Zdôvodnenie výberu oslovených potenciálnych dodávateľov: 

Obstarávateľ overil vo verejne dostupných registroch potenciálnych dodávateľov. 

Vyššie uvedení oslovení potenciálni dodávatelia boli oslovení z dôvodu, že spĺňajú podmienky:

 podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - sú oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať

stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky;

 podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta

podnikania alebo obvyklého pobytu.

Obec Krížovany

Spôsob vykonania verejného obstarávania:

Obstarávateľom boli oslovení nasledovní potenciálni dodávatelia:
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7. 

8. 

Komplexná cena za celý predmet obstarávania: 

Komplexná cena za celý predmet obstarávania: 

Komplexná cena za celý predmet obstarávania: 

Predmet zákazky / logický celok

Výstavba Multifukčného ihriska - oddychovej zóny

Predmet zákazky / logický celok

Výstavba Multifukčného ihriska - oddychovej zóny

TEAMSTAV PLUS, spol. s r.o.

Jarkova 28

080 01  Prešov

50 630 873

121 154,88

Predmet zákazky / logický celok

Výstavba Multifukčného ihriska - oddychovej zóny

121 154,88

16.7.2021

Cena vrátane DPH

121 184,10

Dodávateľ: IČO: Cenová ponuka prijatá dňa:

Cena vrátane DPH

121 184,10

119 991,36

Dodávateľ: IČO: Cenová ponuka prijatá dňa:

Darien, s.r.o.

Bukovecká 10

040 12  Košice

36 583 740 15.7.2021

Zoznam uchádzačov, ktorí si vyžiadali súťažné podklady:

Súťažné podklady neboli uchádzačmi vyžiadané.

Informácia o tom, ktorí dodávatelia predložili cenovú ponuku:

Nasledovní potenciálni dodávatelia predložili svoju ponuku:

Dodávateľ: IČO: Cenová ponuka prijatá dňa:

Obstarávateľ zverejnil výzvu na predloženie cenovej ponuky na svojej webovej stránke

https://krizovany.online/verejne-obstaravanie/ ako aj na https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakazky-v-

hodnote-nad-50-000-eur-od-31102020-pre-stavebne-prace/

119 991,36

PESMENPOL, spol. s r.o.

Železničiarska 16/3815

080 01  Prešov

36 507 881 15.7.2021

Cena vrátane DPH
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9. 

P.č.

Dátum 

prijatia 

CP

1

15.7.2021

2

15.7.2021

3

16.7.2021

10. 

11. 

P.č.

1

2

3

* Pri neplatcoch DPH sa myslí cena celkom.

Názov a adresa 

potenciálneho dodávateľa

IČO 

potenciálneho 

dodávateľa

Spôsob predloženia cenovej ponuky

PESMENPOL, spol. s r.o.

Železničiarska 16/3815

080 01  Prešov

36 507 881 pošta

Informácia o tom, ktorí oslovení dodávatelia cenovú ponuku napriek zaslaniu písomnej výzvy na

predloženie cenových ponúk nepredložili v lehote na predkladanie ponúk:

Všetci oslovení dodávatelia predložili cenovú ponuku.

Darien, s.r.o.

Bukovecká 10

040 12  Košice

36 583 740 pošta

TEAMSTAV PLUS, spol. s r.o.

Jarkova 28

080 01  Prešov

50 630 873 pošta

Informácia o dátume prijatia jednotlivých cenových ponúk:

Zoznam cenových ponúk, ktoré boli predmetom vyhodnotenia na základe kritérií na vyhodnotenie

ponúk:

Názov a adresa 

potenciálneho dodávateľa

IČO potenciálneho 

dodávateľa

PESMENPOL, spol. s r.o.

Železničiarska 16/3815

080 01  Prešov

36 507 881

Darien, s.r.o.

Bukovecká 10

040 12  Košice

36 583 740

TEAMSTAV PLUS, spol. s r.o.

Jarkova 28

080 01  Prešov

50 630 873

Komplexná cena za celý 

predmet zákazky 

v EUR vrátane DPH*

119 991,36

121 184,10

121 154,88
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12. 

Umiestnenie 

/ Poradie

1

3

2

* Pri neplatcoch DPH sa myslí cena celkom.

13.





P.č.

1

Tabuľka s vyhodnotením cenových ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk na určenie poradia:

Uchádzač, ktorý predložil cenovú ponuku

Komplexná cena za celý 

predmet zákazky 

v EUR vrátane DPH*

PESMENPOL, spol. s r.o.

Železničiarska 16/3815

080 01  Prešov

IČO: 36 507 881

119 991,36

PESMENPOL, spol. s r.o.

Železničiarska 16/3815

080 01  Prešov

36 507 881

Oprávnenie dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce 

alebo poskytovať službu v 

závislosti od predmetu 

obstarávania

Neuložený zákaz účasti 

vo verejnom obstarávaní

spĺňa spĺňa

Darien, s.r.o.

Bukovecká 10

040 12  Košice

IČO: 36 583 740

121 184,10

TEAMSTAV PLUS, spol. s r.o.

Jarkova 28

080 01  Prešov

IČO: 50 630 873

121 154,88

Vyhodnotenie cenový ponúk - podmienka účasti:

Vyhodnocuje sa v zmysle suťažných podkladoch z Výzvy na predkladanie cenových ponuk a to tak, že ak

bola predložená viac ako jedna ponuka, obstarávateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet

zákazky a splnenie podmienok účasti (ak relevantné) po vyhodnotení ponúk na základe kritériá na

vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ostatné

ponuky sa nevyhodnocovali z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky.

Oprávnenie uchádzača dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu v

rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu obstarávania.

Neuložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Názov a adresa 

potenciálneho dodávateľa

IČO 

potenciálneho 

dodávateľa
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14.

P.č.

1

15. 

Identifikácia úspešného uchádzača s jednotlivými cenovými ponukami:

Komplexná cena za celý predmet obstarávania:

119 991,36

Obstarávateľ vyhodnotil cenové ponuky komplexne – komplexnú cenu za celý predmet obstarávania,

pričom kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk bola najnižšia cena vrátane DPH / resp. pri neplatcoch

DPH cena celkom na celý predmet obstarávania komplexne.

Predmet zákazky / logický celok

Výstavba Multifukčného ihriska - oddychovej zóny

PESMENPOL, spol. s r.o.

Železničiarska 16/3815

080 01  Prešov

IČO: 36 507 881

Cena vrátane DPH

119 991,36

Zdôvodnenie výberu víťaznej cenovej ponuky:

Vyhodnotenie cenový ponúk - požiadavky na predmet zákazky:

Vyhodnocuje sa v zmysle suťažných podkladoch z Výzvy na predkladanie cenových ponuk a to tak, že ak

bola predložená viac ako jedna ponuka, obstarávateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet

zákazky a splnenie podmienok účasti (ak relevantné) po vyhodnotení ponúk na základe kritériá na

vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ostatné

ponuky sa nevyhodnocovali z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky.

Názov a adresa 

potenciálneho dodávateľa

IČO 

potenciálneho 

dodávateľa

Požiadavky na predmet 

zákazky

Predložený doklad, ktorý 

preukazuje splnenie 

požiadavky na predmet 

zákazky

PESMENPOL, spol. s r.o.

Železničiarska 16/3815

080 01  Prešov

36 507 881 spĺňa vyplnená a štatutárom 

podpísaná Príloha č. 2a: 

Výkaz-výmer

Požadované technické požiadavky sú prílohou výzvy na predloženie cenovej ponuky - Príloha č. 1 -

Projektová dokumentácia.
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Zdôvodnenie výberu:

16. 

17. 

Dátum vyhodnotenia ponúk:

Podpis:

Štatutár  Cyril Harničár

Najnižšia komplexná cena za celý predmet obstarávania.

22.07.2021

Víťazný uchádzač splnil podmienky účasti:

 podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať

stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky;

 podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta

podnikania alebo obvyklého pobytu.

Zároveň u víťazného uchádzača neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).

Víťazný uchádzač vo svojej ponuke preukázal plnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet

zákazky.
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