
ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK I. 
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
Predmet zákazky:  Športový areál bez Bariér vo Hviezdoslavove 

Verejný obstarávateľ:  Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov 8, 930 41 
Postup verejného obstarávania:  Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117. 

Lehota na predkladanie ponúk: 09.04.2021 10:00 
Dátum hodnotenia ponúk: 13.04.2021 14:00 

 
1. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku: 

Do súťaže boli v lehote na predkladanie ponúk predložené ponuky od uchádzačov: 
 

P.č. 
 

Uchádzač 
(Obch. meno, Identifikácia uchádzača) 

Dátum a čas 
doručenia ponuky 

Spôsob 
predloženia 

ponuky 

1. 
PARA INVEST s.r.o. 
Majerníkova 23 
841 05 Bratislava 

08.04.2021  
12:06 hod. Elektronicky 

2. 
ŠPORTFINAL s.r.o. 
Mokrán záhon 4 
821 04 Bratislava 

09.04.2021  
08:50 hod. Elektronicky 

3. 
SPORTER s.r.o. 
Esterházyovcov 1595/16,   
924 01 Galant 

08.04.2021  
11:38 hod. Elektronicky 



 

2. Vyhodnotenie ponúk uchádzačov: 
 

P.
č. Obsah ponuky(dokument) 

U2 

ŠP
O

RT
FI

N
A

L 
s.r

.o
. 

1.  
Vyplnený Návrh na plnenie 
súťažného kritéria, ktorý tvorí 
prílohu č.1 výzvy na predkladanie 
ponúk 

Áno 

2.  
Vyplnené Čestné vyhlásenie, 
ktorý tvorí prílohu č.2 výzvy na 
predkladanie ponúk 

Áno 

3.  
Vyplnený Výkaz, výmer, ktorý 
tvorí prílohu č.3 výzvy na 
predkladanie ponúk 

Áno 

4.  
Návrh zmluvy o dielo, ktorý tvorí 
prílohu č.4 výzvy na predkladanie 
ponúk 

Áno 

5.  
Dokumenty pre splnenie 
podmienok účasti v zmysle bodu 
IV. výzvy na predkladanie ponúk. 

Áno 

 Celkové vyhodnotenie 
(splnil/nesplnil) Splnil 

 

 
3. Vyhodnotenie ponúk uchádzačov na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk 

vrátane poradia uchádzačov: 

P.č. 
 

Uchádzač 
(Obch. meno, Identifikácia uchádzača) 

Celková cena 
predmetu zákazky 
v EUR bez DPH 

Poradie uchádzača 

1. 
PARA INVEST s.r.o. 
Majerníkova 23 
841 05 Bratislava 

142 095,01 3. 

2. 
ŠPORTFINAL s.r.o. 
Mokrán záhon 4 
821 04 Bratislava 

127 474,21 1. 

3. 
SPORTER s.r.o. 
Esterházyovcov 1595/16,   
924 01 Galanta 

132 603,52 2. 

Uchádzač č. 2 ŠPORTFINAL s.r.o. splnil všetky požiadavky verejného obstarávateľa 



stanovené vo výzve na predkladanie ponúk a jeho ponuka sa po vyhodnotení ponúk na 
základe jediného kritéria na vyhodnotenie ponúk – celkovej ceny bez DPH umiestnila ako 
prvá v poradí. 

Podiel subdodávky v čase vyhodnotenia ponúk nie je známy. 
 

4. Zoznam vylúčených uchádzačov resp. ponúk, a dôvod vylúčenia: 
Neuplatňuje sa  

5. Informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti,: 
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti bude uvedené v samostatnej zápisnici. 

 
6. Zoznam uchádzačov, ktorí splnili požiadavky verejného obstarávateľa na predmet 

zákazky a náležitosti ponuky: 
 

P.č. 
 

Uchádzač 
(Obch. meno, adresa) 

Dátum a čas 
doručenia ponuky 

Spôsob 
predloženia 

ponuky 

1. 
ŠPORTFINAL s.r.o. 
Mokrán záhon 4 
821 04 Bratislava 

09.04.2021  
08:50 hod. elektronicky 

Verejný obstarávateľ vyhodnocoval len uchádzača ktorý sa umiestnil na 1. mieste v poradí 
v zmysle kritéria na vyhodnotenie ponúk. 

 

 

Osoba zodpovedná za zrealizovanie prieskumu trhu: 

 ................................................... 

 Mgr. Andrej Zelenák 

 Visions Consulting, s.r.o. 

 

Osoba zodpovedná za opis predmetu zákazky: 

 ................................................... 

 Marek Lackovič 

 Obec Hviezdoslavov 

 


