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Č. sp.: DI - VVO /2017   Snežnica, dňa 29. 11. 2017 

 

 

 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 
zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa: 

http://www.obec-sneznica.sk/verejne-obstaravanie/zakazky-s-nizkymi-hodnotami/174-detske-

ihrisko-v-obci-sneznica 

 

 

1. Predmet zákazky:  

 

Detské ihrisko v obci Snežnica 

 

2. Identifikácia verejného obstarávateľa  

 

Názov :  Obec Snežnica  

Sídlo : Snežnica 17, 023 32 Snežnica 

IČO: 00314315  

DIČ: 2020553293 

Kontaktná osoba:  MVDr. Milan Hlavatý, starosta obce 

Č. tel.:  0911 879 721 

Č. faxu:  041/ 422 4179 

e- mail:  sneznica@obec-sneznica.sk 

 

 

Obec Snežnica je verejným obstarávateľom  podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona  o verejnom 

obstarávaní.   

 

3. Opis predmetu zákazky  

 

Predmetom zákazky boli stavebné práce (zemné práce, základové konštrukcie, úprava 

podkladu a pod.) spojené s vybudovaním detského ihriska podľa zadávacích podkladov. 

Súčasťou predmetu zákazky je mobiliár a hracie prvky ako napr. hojdačky, zostava 

džungľa, viacúčelová zostava motýľ, pieskovisko. Prvky detského ihriska budú umiestnené  

do betónového základ. Okrem toho sa tu budú nachádzať lavičky, piknikové stoly, 

odpadkové koše a informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom. Všetky hracie prvky 

musia byť certifikované podľa STN EN 1176 a dopadová plocha musí zodpovedať STN 

EN 1177. Areál detského ihriska bude oplotený.  

 

Podrobnejšia špecifikácia bola uvedená v prílohách výzvy na predkladanie ponúk.   

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

Hlavný predmet – hlavný slovník: 

45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská 

45112723-9 Terénne úpravy ihrísk 

45233160-8 Cestičky a iné spevnené povrchy 

45342000-6 Montáž oplotenia 

http://www.obec-sneznica.sk/verejne-obstaravanie/zakazky-s-nizkymi-hodnotami/174-detske-ihrisko-v-obci-sneznica
http://www.obec-sneznica.sk/verejne-obstaravanie/zakazky-s-nizkymi-hodnotami/174-detske-ihrisko-v-obci-sneznica
mailto:sneznica@obec-sneznica.sk
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37535200-9 Zariadenie ihrísk 

 

4. Predpokladaná cena predmetu zákazky:  

 

Do 58 900,23 EUR bez DPH 

 

 

5. Použitý postup verejného obstarávania:  

 

postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.                    

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o verejnom obstarávaní“). Ide o predmet zákazky nie bežne dostupný na trhu, ktorým sú 

stavebné práce na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek.  

 

 

6. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

 

V určenej lehote na predkladanie ponúk 28. 11. 2017 do 10:00 hod. bolo doručených šesť 

ponúk uchádzačov. 

 

1. Intersystem EU, s.r.o., Dukelská 295/34, 014 01 Bytča 

2. BROZ STAV, s.r.o., Rosina 207, 013 22 Rosina 

3. ROMIS, s.r.o., Višňové 314, 013 23 Višňové 

4. Rosi-stav, a.s., Rosina 863, 013 22 Rosina 

5. PeHaes, s.r.o., Štrková 4, 011 88 Žilina 

6. MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany 

 

Vyhodnotenie a výsledok verejného obstarávania 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH 

za dodanie požadovaného predmetu zákazky.  

 

Verejný obstarávateľ vyhodnotil ponuky nasledovným spôsobom:  

Maximálny počet 100 bodov získala ponuka uchádzača s najnižšou cenou v EUR vrátane 

DPH na celý predmet zákazky. Ostatným ponukám sa počet pridelených bodov stanovil 

úmerou podľa nasledovného vzorca: 
 

 

                                                           najnižšia cena uchádzača 

                Počet bodov   =            ––––––––––––––––––––––––––      x    100   

                                                          cena hodnoteného uchádzača 

 

                                    (výsledok bol zaokrúhlený na dve desatinné miesta). 

 

 

Úspešným uchádzačom sa stal uchádzač, ktorého ponuka dosiahla najvyšší počet 100 

bodov. Verejný obstarávateľ zostavil poradie ponúk na základe pridelených bodov 

zostupne. 
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Poradie uchádzačov po vyhodnotení ponúk: 

 

 

P. č. 

 

 

Obchodné mená 

uchádzačov/ IČO 

 

Sídla alebo miesta 

podnikania uchádzačov 

Návrhy na 

plnenie kritériá 

najnižšia cena 

v EUR s DPH  

Pridelené 

body Σ 

(vylúčenie) 

Poradie 

 

1. 
Intersystem EU, s.r.o. 

IČO: 46 186 123 

Dukelská 295/34, 

014 01 Bytča 
57 057,66 99,11 II. 

2. 
BROZ STAV, s.r.o. 

IČO: 50 608 835 

Rosina 207, 

013 22 Rosina 
56 550,00 100,00 I. 

3. 
ROMIS, s.r.o. 

IČO: 50 893 416 

Višňové 314, 

013 23 Višňové 
70 671,46 80,02 VI. 

4. 
Rosi-stav, a.s. 

IČO: 47 847 255 

Rosina 863, 

013 22 Rosina 
70 318,98 80,42 V. 

5. 
PeHaes, s.r.o. 

IČO: 31 627 943 

Štrková 4, 

011 88 Žilina 
62 160,00 90,97 IV. 

6. 
MARO, s.r.o. 

IČO: 36 407 020 

Podhradská cesta 2, 

038 52 Sučany 
60 332,47 93,73 III. 

 

 

Verejný obstarávateľ zašle výsledok verejného obstarávania uchádzačom. 

 

 

7. Odôvodnenie výberu:  

 

Úspešným, ako je zrejmé z vyššie uvedenej tabuľky sa stal uchádzač s por. č. 2  BROZ 

STAV, s.r.o., Rosina 207, 013 22 Rosina, ktorý predložil cenu ponuky 56 550,00 EUR 

s DPH, pričom získal maximálny počet 100,0 bodov. 

 

Ponuka sa stala úspešnou z dôvodu predloženia najnižšej ceny, ktorá bola jediným 

hodnotiacim kritériom. Predložená ponuka splnila všetky požiadavky verejného 

obstarávateľa.  

 

8. Obchodné podmienky: 

 

Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejného obstarávania uzavrie s úspešným 

uchádzačom zmluvu o dielo podľa prílohy č. 3. Zmluva má odkladný účinok do doby 

uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP.  

 

Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/ auditu / overovania 

súvisiaceho s dodávanými tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými 

službami kedykoľvek, počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami, 

ktorými sú:  

 

a. Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 

b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 

c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a 

nimi poverené osoby, 

d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e. Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
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f. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EÚ.  
 

V prípade, ak uchádzač, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úspešná odmietne uzavrieť 

zmluvu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu o dielo s nasledujúcim 

uchádzačom  v zostupnom poradí. 
 

Zmluva o dielo nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej 

stránke verejného obstarávateľa. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej zmluvy v prípade 

neschválenia žiadosti o poskytnutie NFP alebo neschválenia predmetného verejného 

obstarávania poskytovateľom NFP po vykonanej administratívnej kontrole.. 

 

Požiadavka na uplatnenie sociálneho aspektu: v prípade, ak dodávateľ bude potrebovať 

navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou pre uchádzačov, aby    

v realizačnej zmluve v takomto prípade zamestnali na realizáciu predmetnej aktivity osoby 

dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky ( obec, okres, VÚC).  

 

9. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: 

 

Verejný obstarávateľ je žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z 

PRV, Číslo výzvy: 22/PRV/2017, Opatrenie: 7 - Základné služby a obnova dedín vo 

vidieckych oblastiach, Podopatrenie: 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, 

zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo 

vrátane voľného času a kultúry súvisiacej infraštruktúry.  

 

 

 

 

 

  MVDr. Milan Hlavatý 

               starosta obce 

 


