
MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA,                                                        
Radničné námestie č. 1, 969 24 Banská Štiavnica 

 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 
1) Termín zaslania Výzvy na predkladanie ponúk potenciálnym dodávateľom: 

Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s názvom „Nákup, dodanie a montáž hracích prvkov 

na detské ihrisko pri MŠ Bratská v Banskej Štiavnici v rámci projektu „Spolu na Čistinke““  bola 

zaslaná mailom dňa 23. septembra 2019 piatim potenciálnym uchádzačom. Zároveň bola 

Výzva zverejnená na webovom sídle mesta Banská Štiavnica, link 

http://www.banskastiavnica.sk/obcan/transparentne/sutaze.html. 

 

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

Por. č. Obchodné meno, sídlo 

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

2.  ENERCOM s.r.o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra 

3.  OCTAGO CORPORATION, j.s.a., Hlboká 31, 921 01 Piešťany 

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

5.  KUPAS TRADE, s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava 

 

3) Termín predkladania ponúk: 

30.09.2019 do 12:00 hod. 

 

4) Zoznam uchádzačov a údaje zistené pri otváraní ponúk: 

Por. 

č. 

Obchodné meno, sídlo Návrh na plnenie kritérií – najnižšia cena 

bez DPH                                    s DPH 

1. Zahrajme sa s.r.o. 

Kvetná 403/5, 091 01 Stropkov 

 

6 590,- € 

 

7 908,- € 

2. Crew, s.r.o. 

Miletičova 27, 821 09 Bratislava 

 

6 811,- € 

 

8 173,20 € 

3. FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. 

Bednárova 10/16, 907 01 Myjava 

 

7 360,14 € 

 

8 832,17 € 

4. M.Cup Production s.r.o. 

Na Pažití 14, 900 21 Svätý Jur 

 

6 881,90 € 

 

8 258,28 € 

5.  DEXTRADE Žilina, s.r.o. 

Kamenná 9, 010 01 Žilina 

 

6 332,- € 

 

7 598,40 € 

6. KUPAS TRADE, s.r.o. 

Astrová 2/A, 821 01 Bratislava 

 

5 833,- € 

 

6 999,60 € 

7. Intersystem EU s.r.o. 

Dukelská 295/34, 014 01 Bytča 

 

6 390,- 

 

7 668,- € 

8. ENERCOM s.r.o. 

Novozámocká 102, 949 05 Nitra 

 

6 515,75 € 

 

7 818,90 € 

9. AGGER, s.r.o. 

Majerná 10730/15, 036 01 Martin 

 

6 160,- € 

 

7 392,- € 

10. PLAYSYSTEM s.r.o. 

Rampová 4, 040 01 Košice 

 

6 495,80 € 

 

7 794,96 € 
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5) Vyhodnocovanie ponúk: 

Dňa 01. 10. 2019 o 10:00 hod. pristúpil verejný obstarávateľ k vyhodnoteniu predložených ponúk. 

Ponuky boli vyhodnocované v súlade s požiadavkami na predmet zákazky uvedenými vo Výzve na 

predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ začal vyhodnocovať jednotlivé cenové ponuky od 

najnižšej ceny a postupne postupoval pri vyhodnocovaní ďalej.  

 

Cenová ponuka doručená od spoločnosti KUPAS TRADE, s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava. K tejto 

ponuke hodnotiaca komisia skonštatovala: 

- z opisu vežovej zostavy vyplýva, že nesplnili minimálne stanovené požiadavky na predmet 

zákazky: 

o požadovaný rozmer hracej zostavy podľa výzvy 

o  hracia zostava neobsahuje ani jeden rebrík na výstup do každej veže 

o neobsahuje kresliacu tabuľu 

 

Cenová ponuka doručená od spoločnosti AGGER, s.r.o., Majerná 10730/15, 036 01 Martin. K tejto 

ponuke hodnotiaca komisia skonštatovala: 

- z opisu vežovej zostavy vyplýva, že nesplnili minimálne stanovené požiadavky na predmet 

zákazky: 

o požadovaný rozmer hracej zostavy podľa výzvy: od 6,50 m do 7,0 m x od 2,50 m do 

3,0 m x od 3,0 m do 3,30 m, v cenovej ponuke rozmer: 438 cm x 270 cm x 297 cm 

o  hracia zostava obsahuje namiesto rebríka tyč na lezenie na výstup do veže 

o  neobsahuje kresliacu tabuľu 

- z opisu reťazovej hojdačky vyplýva, že nesplnili minimálne stanovené požiadavky na predmet 

zákazky: 

o  rozmer hojdačky podľa výzvy: od 3,0 m do 3,50 m x od 1,40 m do 1,70 m x od 1,70 m 

do 2,0 m,  v cenovej ponuke: 185cm x 385 cm x 214 cm 

 

Cenová ponuka doručená od spoločnosti DEXTRADE Žilina, s.r.o., Kamenná 9, 010 01 Žilina. K tejto 

ponuke hodnotiaca komisia skonštatovala: 

- z opisu vežovej zostavy vyplýva, že nesplnili minimálne stanovené požiadavky na predmet 

zákazky: 

o požadovaný rozmer hracej zostavy podľa výzvy: od 6,50 m do 7,0 m x od 2,50 m do 

3,0 m x od 3,0 m do 3,30 m, v cenovej ponuke rozmer: 4,00 m x 3,30 m x 2,92 m 

o neobsahuje kresliacu tabuľu 

o  materiál konštrukcie podľa výzvy: kov 100*100 mm, v cenovej ponuke 80 x 80 mm 

- z opisu reťazovej hojdačky vyplýva, že nesplnili minimálne stanovené požiadavky na predmet 

zákazky:             

o rozmer hojdačky podľa výzvy: od 3,0 m do 3,50 m x od 1,40 m do 1,70 m x od 1,70 m 

do 2,0 m,  v cenovej ponuke: 3,61 m x 1,94 m x 2,33 m 

o  materiál konštrukcie hojdačky podľa výzvy: kov 100*100 mm, v cenovej ponuke 80 x 

80 mm 

- cenová ponuka nezahŕňa úpravy dopadových plôch v zmysle STN EN 1176-1, ktoré boli 

predmetom zákazky 
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Cenová ponuka doručená od spoločnosti Intersystem EU s.r.o., Dukelská 295/34, 014 01 Bytča, 

K tejto ponuke hodnotiaca komisia skonštatovala: 

- z opisu vežovej zostavy vyplýva, že nesplnili minimálne stanovené požiadavky na predmet 

zákazky: 

o neobsahuje rebrík na výstup do každej veže 

o neobsahuje kresliacu tabuľu 

 

Cenová ponuka doručená od spoločnosti PLAYSYSTEM s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice. K tejto 

ponuke hodnotiaca komisia skonštatovala: 

- z opisu vežovej zostavy vyplýva, že nesplnili minimálne stanovené požiadavky na predmet 

zákazky: 

o obsahuje len jeden rebrík na výstup do veže 

o neobsahuje kresliacu tabuľu 

o materiál konštrukcie podľa výzvy: kov 100*100 mm, v cenovej ponuke 80 x 80 mm 

- z opisu reťazovej hojdačky vyplýva, že nesplnili minimálne stanovené požiadavky na predmet 

zákazky:      

o  rozmer hojdačky podľa výzvy: od 3,0 m do 3,50 m x od 1,40 m do 1,70 m x od 1,70 m do 

2,0 m,  v cenovej ponuke: 4,0 m x 1,4 m 

o materiál konštrukcie hojdačky podľa výzvy: kov 100*100 mm, v cenovej ponuke 80 x 80 

mm 

 

Z uvedených dôvodov verejný obstarávateľ tieto ponuky vylúčil na základe § 53 ods. 5 písm. b) 

zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní. 

 

Ďalším v poradí na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk – najnižšia navrhovaná zmluvná cena bola 

spoločnosť ENERCOM s.r.o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra. Hodnotiaca komisia konštatovala, že 

ponuka je predložená v súlade s výzvou na predkladanie ponúk. Uchádzač splnil podmienky účasti, t.j. 

predložil cenovú ponuku na celý predmet zákazky spojenú s realizáciou predmetu zákazky (dodanie + 

inštalácia + porealizačná úprava), predložil technický popis dodávaných prvkov a vizuálne zobrazenie 

k jednotlivým prvkom,  predložil minimálne 2 referencie od spoločností / subjektov, ktorým boli 

podobné, resp. rovnaké hracie prvky dodané, fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar 

a poskytovať služby podľa predmetu zákazky. Všetky prvky spĺňajú v celom rozsahu parametre 

určené vo výzve na predkladanie ponúk.  

 

Hodnotiaca komisia odporučila verejnému obstarávateľovi prijať ponuku od spoločnosti ENERCOM  

s. r. o., Novozámocká 102, Nitra, ktorá v plnom rozsahu splnila podmienky účasti uvedené vo výzve 

na predkladanie cenovej ponuky.  

 

6) Zoznam vylúčených uchádzačov: 

KUPAS TRADE, s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava  

AGGER, s.r.o., Majerná 10730/15, 036 01 Martin 

DEXTRADE Žilina, s.r.o., Kamenná 9, 010 01 Žilina 

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

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



MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA,                                                        
Radničné námestie č. 1, 969 24 Banská Štiavnica 

 
 

7) Identifikácia úspešného uchádzača: 

Obchodné meno, sídlo Návrh na plnenie kritérií 

bez DPH                                  s DPH 

ENERCOM s.r.o. 

Novozámocká 102, 949 05 Nitra 

 

6 515,75 € 

 

7 818,90 € 

 

Odôvodnenie: 

Pri vyhodnocovaní ponúk verejný obstarávateľ postupoval podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk 

uvedeného vo výzve. Súťažná ponuka víťazného uchádzača splnila podmienky účasti, navrhnuté 

prvky spĺňajú predpísané parametre. 

 

Ponuky vyhodnotili a zápisnicu podpisujú bez výhrad: 

Mgr. Henriet Godová, vedúca odd. RR a MV   _______________________________ 

 

Mgr. Katarína Hulinová,  referent verejného obstarávania _______________________________ 

 

Mgr. Andrea Pauková, riaditeľka MŠ Bratská   _______________________________ 

 

 

Zapísala: Mgr. Katarína Hulinová 

V Banskej Štiavnici, 03.10.2019 

Súhlasné stanovisko verejného obstarávateľa: 

 

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta, schvaľuje výber zhotoviteľa diela: __________________ 

 


