
Obec Čerhov, Ulica Dlhá 100, 076 81  Čerhov 
 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 
Identifikácia verejného obstarávania: 

Verejný obstarávateľ:  Obec Čerhov, Ulica Dlhá 100, 076 81  Čerhov 
Predmet zákazky:   Detské ihrisko 

1) Termín zaslania Výzvy na predkladanie ponúk potenciálnym 
dodávateľom:  
01.10.2019 

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

Obchodné meno, sídlo 

1. MIDA SLOVAKIA.eu, s. r. o. , Volgogradská   4794/82, 080 01 Prešov 
2. PLAYSYSTEM s.r.o., Rampová 4, 040 01  Košice 
3. Dojuna, s.r.o., Stará prešovská 10, 040 01  Košice  

Verejný obstarávateľ pred zasielaním Výzvy na predkladanie ponúk overil, či majú 
oslovované subjekty oprávnenie dodávať požadovaný predmet zákazky. Zodpovedná 
osoba verejného obstarávateľa Mgr. Tatiana Kováčová skontrolovala oprávnenosť 
jednotlivých subjektov dodávať predmet zákazky z verejne prístupných zdrojov: 
www.orsr.sk. Na základe vykonanej kontroly bolo konštatované, že jednotliví 
dodávatelia sú oprávnení dodávať tovary v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky. Dôkazy, že majú oslovované subjekty oprávnenie dodávať požadovaný 
predmet zákazky sú súčasťou dokumentácie zákazky. 

Verejný obstarávateľ pred zasielaním Výziev na predkladanie ponúk overil, či neexistuje 
personálne prepojenie medzi potenciálnymi dodávateľmi a osobami zúčastnenými na 
príprave dokumentácie pre zadávanie zákazky. Osoby zúčastnené na príprave 
dokumentácie pre zadávanie zákazky podpísali po oboznámení sa so zoznamom 
potenciálnych dodávateľov čestné vyhlásenia o neprítomnosti konfliktu záujmov v 
procese verejného obstarávania, ktoré sú súčasťou dokumentácie zákazky.  

Verejný obstarávateľ pred zasielaním Výziev na predkladanie ponúk overil, či neexistuje 
personálne prepojenie medzi potenciálnymi dodávateľmi. Zodpovedná osoba verejného 
obstarávateľa Mgr. Tatiana Kováčová skontrolovala neexistenciu prepojenia medzi 
potenciálnymi dodávateľmi z verejne prístupných zdrojov: https://verejne.digital/. 
Dôkazy o neexistencii prepojenia medzi potenciálnymi dodávateľmi sú súčasťou 
dokumentácie zákazky. 

Všeobecné ustanovenia: 

Ing. Jaroslav Bajužik, starosta obce menoval komisiu pre otváranie a vyhodnocovanie 
ponúk v zmysle § 51 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). 

Komisia: 
Mgr. Tatiana Kováčová člen komisie  

Mária Toroniová  člen komisie  

Ing. Eva Ivančinová  člen komisie  

http://www.orsr.sk/
https://verejne.digital/
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Všetci prítomní členovia komisie sa po oboznámení so zoznamom uchádzačov predložili 
čestné vyhlásenie o splnení požiadaviek na člena komisie. Zároveň predložili čestné 
vyhlásenia o neprítomnosti konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania. 
Menovanie komisie na vyhodnocovanie ponúk a čestné vyhlásenia sú súčasťou 
dokumentácie zákazky.  

3) Termín predkladania ponúk:  
08.10.2019 

Termín otvárania ponúk: 08.10.2019 o 13:00 hod. 

4) Zoznam uchádzačov a údaje zistené pri otváraní ponúk: 

Por. č. Obchodné meno, sídlo Návrh na plnenie kritérií 
bez DPH/s DPH 

1. PLAYSYSTEM s.r.o. 
Rampová 4, 040 01  Košice 

6 525,90 € bez DPH/7 831,08 € s DPH 

2. Dojuna, s.r.o. 
Stará prešovská 10, 040 01  Košice  

6 751,90 € bez DPH/8 102,28 € s DPH 

3. Zahrajme sa s.r.o.  
Kvetná 403/5, 091 01  Stropkov 

8 150,00 € bez DPH/9 780,00 € s DPH 

 

5) Vyhodnocovanie ponúk: 

Komisia verejného obstarávateľa pristúpila k vyhodnoteniu predložených ponúk. 
Ponuky boli vyhodnocované v súlade s požiadavkami uvedenými vo Výzve na 
predkladanie ponúk. 

Na základe vykonanej kontroly komisia konštatuje nasledovné: 

Identifikácia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky: 

„8. Podmienky účasti: 

Doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača dodávať tovary uvedené v predmete 
tohto verejného obstarávania - fotokópia 

- živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá 
fyzická osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ)  

alebo 
- výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická 

osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri)  
alebo 
- iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov napr. 

doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou. 

Uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 

9. Požiadavky na predmet zákazky: 

9.1 Doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky: 

9.1.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy – uchádzač predloží špecifikáciu 
predmetu zákazky vypracovanú podľa Prílohy č. 2 výzvy, nasledovným postupom: 

- Uchádzač vyplní všetky bunky orámované zelenou 
- Uchádzač vyplní všetky údaje v stĺpci „ponúkaná hodnota – podrobná 

špecifikácia: (ÁNO / NIE / v prípade požadovanej hodnoty uviesť jej 
skutočnosť)“ nasledovne: 
 slovnou odpoveďou, ktorú spĺňa ním ponúkaný predmet zákazky, ak je 

požadovaná hodnota formulovaná textovou požiadavkou 
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 konkrétnou hodnotou parametra, ktorú spĺňa ním ponúkaný predmet 
zákazky, ak je hodnota požadovaná verejným obstarávateľom zadaná 
číslom alebo hodnotou 

Z vyplnenej Prílohy č. 2 tejto Výzvy musí jednoznačne vyplynúť, že ponúkaný 
predmet zákazky spĺňa verejným obstarávateľom požadované minimálne 
technické špecifikácie, funkčné a technické vlastnosti a parametre.  

9.2 Ďalšie doklady a dokumenty: 

9.2.1 Návrh na plnenie kritérií / Cena predmetu zmluvy - uchádzač predloží vyplnenú 
Prílohu č. 1 tejto výzvy,  

9.2.2 Návrh zmluvy o dielo - uchádzač predloží návrh zmluvy o dielo vypracovaný podľa 
Prílohy č. 3 výzvy nasledovným postupom:  

- Uchádzač vypracuje návrh zmluvy v zmysle podmienok a požiadaviek verejného 
obstarávateľa uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk.  

- Predložený návrh zmluvy musí obsahovať a zachovať všetky podmienky 
uvedené v návrhu zmluvy v Prílohe č. 3 Výzvy a nesmie obsahovať obmedzujúce 
alebo inak neprijateľné časti zmluvných podmienok, ktoré by boli v rozpore s 
požadovanými zmluvnými podmienkami uvedenými v návrhu zmluvy v Prílohe 
č. 3 Výzvy, v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi, vymykali sa 
bežným obchodným zvyklostiam alebo by inak priamo alebo nepriamo 
znevýhodňovali verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ uprednostňuje 
predloženie návrhu zmluvy v stanovenej štruktúre. 

9.3 Všetky doklady vystavené uchádzačom (ako napr. cenová ponuka, technické 
špecifikácie, návrh zmluvy a pod.) musia byť podpísané uchádzačom, 
t. j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom 
o oprávnení podnikať, resp. zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene 
uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné 
plnomocenstvo.“ 

 

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet 
zákazky 

Uchádzač 
Predložené doklady preukazujúce 

splnenie podmienky účasti 

Záver 
posúdenia 

(splnil/nesplnil) 

PLAYSYSTEM s.r.o. 
Rampová 4, 040 01  Košice 

Výpis z obchodného registra 
Okresného súdu Košice I., zo dňa 
24.09.2019, kópia 

splnil 

Dojuna, s.r.o. 
Stará prešovská 10, 040 01  Košice  

Výpis z obchodného registra 
Okresného súdu Košice I., zo dňa 
30.09.2019, kópia 

splnil 

Zahrajme sa s.r.o.  
Kvetná 403/5, 091 01  Stropkov 

Výpis z obchodného registra 
Okresného súdu Prešov, zo dňa 
18.8.2019, výpis z internetu 

splnil 
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Uchádzač 
Predložené doklady preukazujúce 

splnenie požiadaviek 
Záver posúdenia 
(splnil/nesplnil) 

PLAYSYSTEM s.r.o. 
Rampová 4, 040 01  Košice 

- Príloha č. 1 výzvy: cena predmetu 
zákazky – predložená v zmysle 
požiadaviek 

- Prílohy č. 2 výzvy: Podrobná 
špecifikácia predmetu zákazky – 
predložená v zmysle požiadaviek 
Predmet zákazky spĺňa požiadavky 
verejného obstarávateľa - viď. tab. 
hodnotenia splnenia požiadaviek 
predmetu zákazky 

- Príloha č. 3 výzvy: návrh zmluvy o 
dielo – predložená v zmysle 
požiadaviek 

splnil 

Dojuna, s.r.o. 
Stará prešovská 10, 040 01  Košice  

- Príloha č. 1 výzvy: cena predmetu 
zákazky – predložená v zmysle 
požiadaviek 

- Prílohy č. 2 výzvy: Podrobná 
špecifikácia predmetu zákazky – 
predložená v zmysle požiadaviek 
Predmet zákazky spĺňa požiadavky 
verejného obstarávateľa - viď. tab. 
hodnotenia splnenia požiadaviek 
predmetu zákazky 

- Príloha č. 3 výzvy: návrh zmluvy o 
dielo – predložená v zmysle 
požiadaviek 

splnil 

Zahrajme sa s.r.o.  
Kvetná 403/5, 091 01  Stropkov 

- Príloha č. 1 výzvy: cena predmetu 
zákazky – predložená v zmysle 
požiadaviek 

- Prílohy č. 2 výzvy: Podrobná 
špecifikácia predmetu zákazky – 
predložená v zmysle požiadaviek 
Predmet zákazky spĺňa požiadavky 
verejného obstarávateľa - viď. tab.  
hodnotenia splnenia požiadaviek 
predmetu zákazky 

- Príloha č. 3 výzvy: návrh zmluvy o 
dielo – predložená v zmysle 
požiadaviek 

splnil 

Vyhodnotenie podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Do vyhodnotenia na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk boli zaradené ponuky 
uchádzačov, ktoré splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky 
zadefinované vo Výzve na predkladanie ponúk. 

Zoznam uchádzačov zaradených do vyhodnotenia na základe kritéria na 
vyhodnotenie ponúk: 

1. PLAYSYSTEM s.r.o., Rampová 4, 040 01  Košice 

2. Dojuna, s.r.o., Stará prešovská 10, 040 01  Košice  

3. Zahrajme sa s.r.o., Kvetná 403/5, 091 01  Stropkov 

Následne boli ponuky vyhodnotené podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk v súlade 
so stanoveným spôsobom hodnotenia uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk.  
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Výsledná hodnotiaca tabuľka: 

Uchádzač 
Kritérium 

Celková cena v EUR 
Poradie uspel/neuspel 

PLAYSYSTEM s.r.o. 
Rampová 4, 040 01  Košice 

7 831,08 € s DPH 1. uspel 

Dojuna, s.r.o. 
Stará prešovská 10, 040 01  Košice  

8 102,28 € s DPH 2. neuspel 

Zahrajme sa s.r.o.  
Kvetná 403/5, 091 01  Stropkov 

9 780,00 € s DPH 3. neuspel 

6) Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: 
- bez vylúčenia 

7) Identifikácia úspešného uchádzača: 
Obchodné meno, sídlo Návrh na plnenie kritérií  

bez DPH/s DPH 
PLAYSYSTEM s.r.o. 
Rampová 4, 040 01  Košice 

6 525,90 € bez DPH/7 831,08 € s DPH 

Odôvodnenie: 
Ponuka sa stala úspešnou z dôvodu predloženia najnižšej celkovej ceny za predmet 
zákazky v EUR, ktorá bola jediným hodnotiacim kritériom. Predložená ponuka splnila 
všetky podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa. 

Vyhodnotenie potenciálneho konfliktu záujmu a následne prijaté opatrenia:  
- konflikt záujmov nebol zistený 

Záver vyhodnotenia: 
V zmysle dostupných informácií v elektronických databázach úspešný uchádzač nie je 
uvedený v registri osôb so zákazom, ktorý je vedený Úradom pre verejné obstarávanie, a 
ktorý obsahuje údaje o hospodárskych subjektoch, ktorým bol uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní. Dôkaz, že úspešný uchádzač nie je vedený v uvedenom registri 
tvorí prílohu zápisnice z vyhodnotenia ponúk. 
Úspešný uchádzač spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO 
a u úspešného uchádzača neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.  

Členovia komisie prehlasujú, že túto zápisnicu v slobodnej vôli podpisujú a s obsahom 
zápisnice v plnej miere súhlasia. 

Mgr. Tatiana Kováčová ............................... 

Mária Toroniová ............................... 

Ing. Eva Ivančinová ............................... 

 

Zapísal: Mgr. Tatiana Kováčová   Podpis: 
 
Dátum: 08.10.2019 
 
Prílohy: 

- Tabuľka hodnotenia splnenia požiadaviek predmetu zákazky PLAYSYSTEM s.r.o. 
- Tabuľka hodnotenia splnenia požiadaviek predmetu zákazky Dojuna, s.r.o. 
- Tabuľka hodnotenia splnenia požiadaviek predmetu zákazky Zahrajme sa s.r.o. 
- Dôkaz, že úspešný uchádzač nie je vedený v registri osôb so zákazom z údajov 

Úradu pre verejné obstarávanie 


