
Z Á P I S N I C A

z otvorenia a vyhodnotenia ponúk predložených do súťaže na zákazku „Rekonštrukcia severnej
tribúny v športovom areáli“ (zákazka obstarávaná postupom pre zákazky s nízkou hodnotou, 
v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v znení neskorších predpisov).

Napísaná dňa: 11. 09. 2020
Miesto konania: Mestský úrad Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov

Pracovná skupina/komisia, zriadená primátorkou mesta za účelom otvorenia ponúk a ich
vyhodnotenia:
predseda:
Ing. árch. Matej Jančár, trvalé bytom Hlohovská cesta 75/60, 920 41 Leopoldov; 

členovia:

PhDr. Jozef Krilek, trvalé bytom 1. mája 1043/105, 920 41 Leopoldov;
Ing., Ing. árch. Ondrej Marko, trvalé bytom Odborárske nám. 6, 811 04 Bratislava;
Ing. Kristína Bajtalová, trvalé bytom Záhradnícka 1778/24A, 920 41 Leopoldov;

Prezenčná listina prítomných členov komisie tvorí prílohou k zápisnici.

Predmet zákazky:
(aký tovar, stavebnú prácu, alebo službu zamestnanec obstaráva)

Názov zákazky: „Rekonštrukcia severnej tribúny v športovom areáli“

Realizované vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky, vďaka finančnej 
podpore Slovenského futbalového zväzu a spoluúčasti Mesta Leopoldov.

Druh zákazky (tovar, služba, práca) : Práca
Spoločný slovník obstarávania (CPV): Hlavný predmet 45212224-2 Stavebné práce na štadiónoch;

Opis a rozsah predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia severnej tribúny v športovom areáli - na Štadióne 

v meste Leopoldov. Súčasný stav severnej tribúny je v nevyhovujúcom technickom stave - mnohé 
časti sú znehodnotené vplyvom času a počasia (viď fotodokumentácia v prílohe č. 6 k Výzve na 
predkladanie ponúk).

Etapizácia výstavby: I. etapa -  severovýchodná nekrytá časť; II. etapa -  stredová krytá 
časť; III. etapa -  severozápadná nekrytá časť (nie je predmetom tejto zákazky).

Rekonštrukciou bude severná časť tribúny (v rozsahu predmetu zákazky - 1. etapa; II. etapa) 
zrenovovaná, zmodernizovaná, pričom celkové komunikačné riešenie zostáva nezmenené.

Podrobný rozsah je uvedený v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.



V prípade vyšpecifikovaných materiálov, výrobkov, bolo uchádzačom umožnené ich 
nahradenie za materiál, výrobok, ktorý je ekvivalentom t. j. v rovnakom alebo vyššom štandarde 
a kvalite.

Pred vypracovaním ponuky sa uchádzačom odporúčalo urobiť miestnu obhliadku za 
účelom správneho vyhodnotenia náročnosti stavebných prác a dodávok.

Termín zaslania výzvy na predkladanie ponúk potenciálnym dodávateľom: 28. 08. 2020

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

Por.
č.

Obchodné meno, sídlo a kontaktný e-mail

1. I N V E X spol. s r. o.. Skladová 2, 917 01 Trnava; IČO: 31 426 000; vaskova@invex.sk;

2. SP PLUS s.r.o., Trstínska 9, 917 00 Trnava; IČO: 36 762 377; Dilo@spplus.sk ;

3. HROMEX, s.r.o., Taiovského č. 18, 917 00 Trnava; 100:36229601; hromex@hromex.sk ;

Výzva na predkladanie ponúk bola zároveň so všetkými prílohami zverejnená na webovom sídle 
verejného obstarávateľa:
https://wwvv.leopoldov.sk/sk/samosprava/zvereinovanie-dokumentov/protil-vereineho- 
obstaravatela/prebiehajuce-vereine-obstaravanie.html .

Termín predkladania ponúk: 11. 09. 2020 do 12,00 hod. miestneho času

Zoznam uchádzačov a údaje zistené pri otváraní ponúk (11. 09. 2020 o 13,30 hod.):

V lehote na predkladanie ponúk (11. 09. 2020 do 12,00 hod.) predložili ponuku osobným 
doručením v sídle verejného obstarávateľa (podateľňa) traja uchádzači:

Por.
č.

Obchodné meno, sídlo Cena bez 
DPH

DPH 20
%

Návrh na plnenie 
kritérií -  cena s DPH, 

resp. konečná cena 
u neplatiteľa DPH

L I N V E X spol. s r. o., Skladová 2, 
917 01 Trnava; IČO: 31 426 000; 34 474,24 6 894,85 41 369,09

2. SP PLUS s.r.o., Trstínska 9,
917 00 Trnava; IČO: 36 762 377; 41 730,50 8 346,10 50 076,60

3. HROMEX, s.r.o., Tajovského č. 18, 
917 00 Trnava; IČO: 36229601; 35 979,99 7 196,00 43 175,99

Vyhodnocovanie ponúk:

Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
Dňa 11. 09. 2020 o 13,30 hod. pristúpila komisia verejného obstarávateľa k vyhodnoteniu 

predložených ponúk. Otváranie ponúk v čase určenom verejným obstarávateľom a posudzovanie 
ponúk vykonávala pracovná skupina/komisia zriadená verejným obstarávateľom -  Mestom 
Leopoldov, v zastúpení primátorkou mesta Mgr. Teréziou Kavuliakovou, na mieste a v čase
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vymedzenom v menovacom dekréte primátorky, zo dňa 31. 08. 2020. Komisia pracovala za účasti 
všetkých svojich členov (viď prezenčná listina). Overila neporušenosť obalov ponúk a následne 
vyhodnocovala ponuky z hľadiska splnenia podmienok účasti, požiadaviek verejného obstarávateľa na 
predmet zákazky a náležitosti ponuky, uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a následne podľa 
hodnotiaceho kritéria na vyhodnotenie ponúk.

Splnenie podmienok účasti

Podmienky účasti a posúdenie splnenia podmienok účasti v rozsahu bodu č. 5 Výzvy na 
predkladanie ponúk:

5.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 
písm. e) a f) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v znení neskorších predpisov:
- musí byť oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 

ktorá zodpovedá predmetu zákazky (verejný obstarávateľ overí splnenie/nesplnenie 
uvedenej podmienky verejne dostupným spôsobom -  na elektronickom portáli innr. orsr. s k 
r e sp. na www.~rsr.sk);

- nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
(■verejný obstarávateľ posúdi splnenie/nesplnenie uvedenej podmienky z vyplneného 
čestného vyhlásenia uchádzača (príloha č. 4 k výzve) a verejne dostupným spôsobom na 
webovej stránke ktorú vedie Úrad pre verejné obstarávanie v registri osôb so zákazom 
https://www.uvo.soy.sk/resister-osob-so-zakazom-490.html);

5.2 V zmysle § 117 ods. 5 verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý 
nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). Ustanovenie § 11 (register partnerov verejného 
sektora) týmto nie je dotknuté. Vzhľadom na vyššie uvedené, verejný obstarávateľ neuzavrie 
zmluvu s uchádzačom, ak

- nie je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
ktorá zodpovedá predmetu zákazky;

- má uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR 
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

- v prípade zistenia konfliktu záujmov, nemožno odstrániť konflikt záujmov podľa § 23 
inými účinnými opatreniami.

Vyhodnotenie splnenia/nesplnenia podmienok účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuky 
y lehote na predkladanie ponúk - stanovisko komisie:

- 1 N V E X spol. s r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava; IČO: 31 426 000; vaskova@invex.sk :
- uchádzač spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f);
- v predmetnom VO nebol u uchádzača identifikovaný konflikt záujmov (§ 23); nevznikol dôvod 

na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f);
- SP PLUS s.r.o., Trstínska 9, 917 00 Trnava; IČO: 36 762 377; pilo@spplus.sk :
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- uchádzač spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f);
- v predmetnom VO nebol u uchádzača identifikovaný konflikt záujmov (§ 23); nevznikol dôvod 

na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f);

- HROMEX, s.r.o., Tajovského č. 18, 917 00 Trnava; IČO: 36229601; hromex@hromex.sk :
- uchádzač spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f);
- v predmetnom VO nebol u uchádzača identifikovaný konflikt záujmov (§ 23); nevznikol dôvod 

na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f);

Pracovná skupina/komisia verejného obstarávateľa konštatuje, že uchádzači, ktorí predložili ponuku 
v lehote na predkladanie ponúk
- sú oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá 

zodpovedá predmetu zákazky - komisia overila splnenie uvedenej podmienky verejne dostupným 
spôsobom v príslušnom registri (na elektronickom portáli www.orsr.sk resy. na www.zrsr.sk);

- Nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní -  komisia overila splnenie uvedenej 
podmienky z vyplneného čestného vyhlásenia uchádzača (príloha č. 4 k Výzve) aj verejne 
dostupným spôsobom na webovej stránke, ktorú vedie Úrad pre verejné obstarávanie v registri osôb 
so zákazom https.V/www. uvo. sov, s k/r e si s ter-os o h -s o -za kaz o m-490. h tmi - uchádzači nie sú 
v tomto registri vedení, teda nemajú zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia
Neaplikovalo sa

Vyhodnocovanie ponúk podľa hodnotiaceho kritéria 

Kritérium na hodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena zákazky s DPH vyčíslená v EUR;
(resp. najnižšia konečná navrhovaná cena celkom, v prípade ak uchádzač nie je platiteľom DPff)

Spôsob vyhodnotenia ponúk a pravidlá uplatnenia kritéria podľa výzvy:
- Ponuka s najnižšou cenou s DPE1 (v EUR) bola hodnotená najnižším počtom bodov -  „T‘. 

Ostatným ponukám boli prideľované body vzostupne, v poradí podľa výšky ceny za celý predmet 
zákazky s DPEl, pričom ponuka s najvyššou cenou za predmet zákazky s DPH získala najvyšší 
počet bodov.

- Úspešný bol ten uchádzač, ktorého cena za predmet zákazky s DPH (v EUR) bola najnižšia
(s počtom bodov „1“). Stal sa prvý v poradí úspešnosti a jeho ponuka bola prijatá. Uchádzač 
s počtom bodov „2“ bol druhý v poradí úspešnosti, uchádzač s počtom bodov „3“ bol tretí v poradí 
úspešnosti - vzostupne, podľa počtu pridelených bodov, vo vzťahu k ponukovej cene uchádzača. 
Uchádzač s najvyšším počtom bodov, bol vyhodnotený ako posledný v poradí úspešnosti ponúk.

Výsledok vyhodnocovania ponúk podľa hodnotiaceho kritéria (najnižšia cena); Identifikácia 
úspešného uchádzača;
Po posúdení dostupných informácií a porovnaní cien v ponukách pracovná skupina/komisia na 
základe dokladov predložených uchádzačmi v ponukách, zostavila poradie úspešnosti ponúk (viď 
hodnotiaca tabuľka členov pracovnej skupiny/komisie, ktorá je súčasťou tejto zápisnice).
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Identifikácia úspešného uchádzača:

Obchodné meno, sídlo Návrh na plnenie hodnotiaceho kritéria
I N V E X spol. s r. o., Skladová 2, 
917 01 Trnava; IČO: 31 426 000 41 369,09 EUR s DPH

Odôvodnenie umiestnenia:
Uchádzač I N V E X spol. s r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava; IČO: 31 426 000, vo vyhodnotení 
ponúk podľa hodnotiaceho kritéria dosiahol najvýhodnejšie bodové hodnotenie, nakoľko ponúkol 
najnižšiu ponukovú cenu za predmet zákazky (viď príloha č. 1 k tejto zápisnici), preto bola jeho 
ponuka označená za úspešnú.

- Dôvody, pre ktoré ostatné ponuky neuspeli, t. j. neboli prijaté:
- SP PLUS s.r.o., Trstínska 9, 917 00 Trnava; IČO: 36 762 377; pilo@spplus.sk :

- Uchádzač, ktorého ponuka bola prijatá, dosiahol výhodnejšie bodové hodnotenie, nakoľko 
ponúkol nižšiu ponukovú cenu za predmet zákazky s DPH (v EUR).

- HROMEX, s.r.o., Tajovského č. 18, 917 00 Trnava; 100:36229601; liromex@liromex.sk :
- Uchádzač, ktorého ponuka bola prijatá, dosiahol výhodnejšie bodové hodnotenie, nakoľko 

ponúkol nižšiu ponukovú cenu za predmet zákazky s DPH (v EUR).

- Dôvody pre ktoré člen pracovnej skupiny/komisie odmietol podpísať zápisnicu, alebo 
podpísal zápisnicu s výhradou: nie sú.

Záver: Pracovná skupina/komisia zriadená verejným obstarávateľom -  Mestom Leopoldov, 
v zastúpení primátorkou mesta Mgr. Teréziou Kavuliakovou odporúča verejnému obstarávateľovi 
vyzvať úspešného uchádzača, ktorým sa stal uchádzač IN V E X spol. s r. o., Skladová 2, 917 01 
Trnava, IČO 31 426 000 na súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy. Uchádzač splnil podmienky 
účasti a požiadavky na predmet zákazky a ponúkol verejnému obstarávateľovi najnižšiu cenu 
s DPH za predmet zákazky.

Dolu podpísaní zároveň čestne vyhlasujú, že nie sú s ohľadom na uvedené verejné 
obstarávanie zákazky a subjekty, ktoré predložili ponuku v žiadnom konflikte záujmov, ktorý by 
mohol ohroziť nestrannosť a nezávislosť priebehu a výsledku predmetného verejného obstarávania 
a že v súvislosti s obstarávaním vyššie uvedenej zákazky spĺňajú zákonné podmienky nestrannosti 
a dôvernosti a tiež podmienku nezaujatosti k osloveným dodávateľom stavebných prác v rozsahu 
predmetu zákazky.

V predmetnom verejnom obstarávaní zákazky s nízkou hodnotou nebol identifikovaný 
konflikt záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo princípy 
vymedzené v § 10 zákona.
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Predseda i členovia pracovnej skupiny/komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk 
vyhlasujú, že táto zápisnica zodpovedá skutočnosti, čo potvrdzujú svojim podpisom:

Ing. Arch. Matej Jančár

PliDr. Jozef Krilek

Ing., Ing arch. Ondrej Marko

Ing. Kristína Bajtalová

Príloha č. 1 k tejto zápisnici: Vyhodnotenie ponúk - tabuľka



Príloha č. 1 k Zápisnici z vyhodnotenia ponúk

Vyhodnotenie ponúk uchádzačov (doručených v lehote na predkladanie ponúk) členmi pracovnej skupiny/komisie:

Verejný obstarávateľ: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov 
Predmet zákazky: „Rekonštrukcia severnej tribúny v športovom areáli“

P o n u k o v á  c e n a  z a  p re d m e t z á k a z k y :
U c h á d z a č :

C e n a  b e z  D P H  
(E U R )

D P H  20  %  
(E U R )

C e n a  s D P H  
(E U R )

U rč e n ie
p o č tu
b o d o v

U rč e n ie
p o ra d ia

ú s p e š n o s ti
p o n ú k

I N V E X spol. s r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava 34 474,24 6 894,85 41 369,09 1 L

SP PLUS s.r.o., Trstínska9, 917 00 Trnava; 41 730,50 8 346,10 50 076,60 3 3.

HROMEX, s.r.o., Tajovského č. 18, 917 00 Trnava 35 979,99 7 196,00 43 175,99 2 2.

Vyhlasujem, že v súvislosti s obstarávaním vyššie uvedenej zákazky spĺňam zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti a tiež podmienku 
nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom a potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé.

Člen pracovnej skupiny/komisie: 

Ing. arch. Matej Jančár

PhDr. Jozef Krilek

Ing., Ing. arch. Ondrej Marko

Ing. Kristína Bajtalová


