
Z Á P I S N I C A 

 

z vyhodnotenia ponúk predložených na základe výzvy na predloženie ponuky na uskutočnenie 

stavebných prác podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov na zákazku s názvom: 

 

„Oprava vojnových hrobov – obnova pamätníkov:  

Obnova Ústredného pamätníka SNP a osadenie tabule v Banskej Štiavnici v miestnej 

časti Počúvadlianske Jazero,  

Obnova Pamätníka popravených v SNP v Banskej Štiavnici v lokalite „Teplý potok“,  

Obnova Pamätníka pri ŽSR v Banskej Štiavnici,  

Obnova Pamätníka padlým vo svetovej vojne v Banskej Štiavnici v miestnej časti 

Banky“ 

 

konaného dňa 06.08.2021, v budove Mestského úradu Banská Štiavnica  

 

 

Na základe Výzvy na predloženie ponúk zo dňa 21.07.2021 uverejnenej dňa 22.07.2021 na 

stránke Mesta http://www.banskastiavnica.sk/obcan/transparentne/sutaze.html boli 

prostredníctvom e-mailovej pošty požiadaní títo uchádzači o vypracovanie ponúk: 

 

1. SimKor s.r.o., ul. Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 36014354; 

simkor@simkor.sk, klauzova@simkor.sk 

2. REKONBAU s.r.o., Drieňová 5, 96901 Banská Štiavnica, IČO: 46491996; 

info@rekonbau.sk  

3. Andrej Kosorín, 96972 Svätý Anton 128, IČO: 44438435; kosorinandrej@gmail.com 

4. Štefan Zadubanec, 96972 Svätý Anton 173, IČO: 45258139; s.zadubanec@gmail.com 

5. BARTFAY, s.r.o., Andreja Sládkoviča 810/13, 96681 Žarnovica, IČO: 46131825; 

info@bartfay.sk 

6. Peter Slovaček, Staré Grunty 133/23, 96654 Tekovské Nemce, IČO: 40536301; 

kameslozc@gmail.com 

7. Jozef Hudec KAMENÁR, 96981 Štiavnické Bane 270, IČO: 17796024; 

kamenarstvohudec@gmail.com 

8. Vladimír Petrík, Majerská cesta 46, 97401 Banská Bystrica, IČO: 43494196; 

mpkamenarstvo@gmail.com, PetrikVladimirBB@gmail.com 

9. Kamenárstvo Radoslav Vaterka, Mlynská 109, 97409 Banská Bystrica, IČO: 

41382781; vaterka@gmail.com 

10. Kamenárstvo-Snopko, s.r.o., buková 4432/31, 97409 Banská Bystrica, IČO: 

50274511; info@kamenarstvo-snopko.sk 

 

Dňa 26.07.2021 bol verejný obstarávateľ požiadaný spoločnosťou DRYADA garden, s.r.o., 

Oravské Veselé 379, 02962 Oravské Veselé, IČO: 46475869 o zaradenie medzi záujemcov 

k verejnému obstarávaniu a zaslanie prípadných vysvetlení alebo doplnení súťažných 

podkladov. Verejný obstarávateľ zaslal následne uchádzačovi súťažné podklady i s odkazom 
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na link, kde sú súťažné podklady zverejnené, a súčasne uchádzača informoval o tom, že 

súťažné podklady nedopĺňal ani neaktualizoval z dôvodu vysvetlení.  

 

Otváranie ponúk: 

Otváranie ponúk, ktoré boli doručené na adresu verejného obstarávateľa v lehote na 

predkladanie ponúk – 30.07.2021 do 10:00 hod., sa uskutočnilo dňa 03.08.2021  o 9:00 hod. 

v budove Mestského úradu Banská Štiavnica 

 

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky a ich návrhy na plnenie kritérií: 

 

Por. 

č. 

Obchodné meno a sídlo 

uchádzača 

Dátum, čas a spôsob 

doručenia cenovej 

ponuky 

Navrhovaná 

zmluvná cena 

v eur bez DPH 

Navrhovaná 

zmluvná cena 

v eur s DPH 

Poradie 

1. Ivana Slovačeková – 

KAMENÁRSTVO 

SLOVAČEK, Staré 

Grunty 133/23, 96681 

Žarnovica 81, IČO: 

51787334 

28.7.2021, 19:41 hod. 

mailom 

kameslozc@gmail.com 

 

 

A/ 4 200,- 12 980,- nie je 

platca DPH 

 

B/ 3 500,- 

C/ 2 480,- 

D/ 2 800,- 

12 980,- 

2. PE BONUM s.r.o., 

r.s.p., Štefana Moyzesa 

248/2, 96901 Banská 

Štiavnica, IČO: 

52932133 

30.7.2021, 8:00 hod. 

mailom 

pebonum@gmail.com 

 

A/ 6 140,87 10 710,96  

DPH 10% - 

registrovaný 

sociálny podnik 

 

B/ 1 045,49 

C/ 357,55 

D/ 2 193,33 

9 737,24 

 

Uchádzač PE BONUM s.r.o., IČO: 52932133, je registrovaný sociálny podnik – overené na 

stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: 

https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/socialna-ekonomika/register-sp/ -  

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/praca-zamestnanost/soc-ekonomika/register-

socialnych-podnikov.pdf evidovaný pod poradovým číslom 102, číslo osvedčenia 111/2020 

zo dňa 20.4.2020. 

Uvedený uchádzač overený i v Zozname hospodárskych subjektov 

https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov-45e.html?ico=52932133 – 

registračné číslo 2021/3-PO-F5856, platnosť zápisu do 11.03.2024 

Prepojenie osôb na stránke https://foaf.sk/search?searchString=52932133 – nezistené. 

 

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov a preskúmanie predložených 

ponúk: 

 

Uchádzač, ktorý predložil cenovú ponuku v lehote predkladania ponúk, splnil podmienky 

účasti vo verejnom obstarávaní a jeho ponuka spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa 

uvedené vo Výzve na predloženie ponuky zo dňa 21.07.2021, bol zaradený do vyhodnotenia 

ponúk podľa kritéria určeného vo vyššie uvedenej Výzve na predkladanie ponúk.   
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Podmienky účasti stanovené v čl. 8 výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 21.07.2021: 

       Ponuka musí obsahovať:  

 cenovú ponuku, ktorá musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou 

predmetu zákazky (môžete použiť prílohu č. 3), v prípade zaslania cenovej ponuky 

mailom, je potrebné, aby takto zaslaná cenová ponuka obsahovala podpis 

a pečiatku,  

 vyplnený výkaz výmer (použite prílohu č. 2) 

 vyplnený Návrh zmluvných podmienok (príloha č. 4) 

 fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar podľa predmetu zákazky (napr. 

kópia živnostenského oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra) 
-doklad o oprávnení dodávať tovar/služby, realizovať stavebné práce podľa predmetu 

zákazky (napr. kópia živnostenského oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra) 

si v súlade s ustanoveniami zákona 177/2018 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na 

znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych 

predpisov (221/2019 Z.z.)  (zákon proti byrokracii) zabezpečí verejný obstarávateľ 

z dostupných informačných systémov, 

 čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (viď príloha č. 5) 

-podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov. 

 

Podmienky účasti stanovené v čl. 8 výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 21.07.2021 splnili 

títo uchádzači: 

PE BONUM s.r.o., r.s.p., Štefana Moyzesa 248/2, 96901 Banská Štiavnica, IČO: 52932133 

 

Podmienky účasti stanovené v čl. 8 výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 21.07.2021 nesplnil 

tento uchádzač: 

Ivana Slovačeková – KAMENÁRSTVO SLOVAČEK, Staré Grunty 133/23, 96681 Žarnovica 

81, IČO: 51787334 

Uvedený uchádzač nepredložil v stanovenom čase vyplnený výkaz výmer a vyplnený návrh 

zmluvných podmienok. Z tohto dôvodu bol uchádzač vylúčený z verejného obstarávania na 

základe článku 12 výzvy, bod b) nepredložil požadované doklady alebo informácie.  

 

Vyhodnotenie ponuky: 

Ponuky uchádzačov boli vyhodnotené podľa kritérií na vyhodnocovanie ponúk určených vo 

Výzve na predkladanie ponúk zo dňa 21.07.2021. 

 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola na základe vyššie uvedenej výzvy navrhovaná 

najnižšia zmluvná cena za kompletné uskutočnenie predmetu zákazky za jednotlivé objekty 

zvlášť, t.j. samostatne vyjadrená v eurách vrátane DPH.  

 

Úspešným uchádzačom sa stal uchádzač PE BONUM s.r.o., Štefana Moyzesa 248/2, 

96901 Banská Štiavnica, IČO: 52932133 s predloženou cenovou ponukou v hodnote: 

10 710,96 €, ktorý splnil podmienky účasti a jeho navrhovaná zmluvná cena za kompletné 



uskutočnenie predmetu zákazky neprevyšuje verejným obstarávateľom stanovený limit 

finančných prostriedkov vyčlenených na dofinancovanie zákazky.  

 

Odôvodnenie výberu zhotoviteľa:  

Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie na zákazku spôsobom stanoveným 

zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ZoVO) ako zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ZoVO, zákazku zverejnil na webovej 

stránke mesta a súčasne oslovil desiatich (10) potenciálnych uchádzačov. Verejný 

obstarávateľ obdržal dve cenové ponuky, z ktorých jedna cenová ponuka bola od 

registrovaného sociálneho podniku – PE BONUM s.r.o., IČO: 52932133 (číslo osvedčenia 

v Registri sociálnych podnikov MPSVaR SR 111/2020 zo dňa 20.4.2020). Z dôvodu 

vylúčenia predkladateľa druhej cenovej ponuky na základe nepredloženia požadovaných 

dokladov, verejný obstarávateľ vyhodnocoval len jednu cenovú ponuku.  

V zmysle § 1 ods. 13 písm. a) ZoVO sa tento zákon nevzťahuje na zákazku s nízkou 

hodnotou, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác pre verejného obstarávateľa, 

ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik. Verejný obstarávateľ postupoval 

v zmysle § 10 ods. 2 ZoVO, a predovšetkým pri zachovaní princípu hospodárnosti 

a efektívnosti nezrušil verejné obstarávanie z dôvodu jednej cenovej ponuky. Keďže 

predkladateľom vyhodnocovanej cenovej ponuky je registrovaný sociálny podnik, považuje 

verejný obstarávateľ za neefektívne zrušiť verejné obstarávanie, a priamo osloviť registrovaný 

sociálny podnik a naopak za efektívne vyhodnotiť toto verejné obstarávanie ako úspešné 

a ukončené a za úspešného uchádzača vyhlasuje vyššie uvedeného uchádzača. 

 

Po kontrole verejného obstarávania Riadiacim orgánom bude v súlade s výzvou na 

predloženie cenovej ponuky a s predloženou cenovou ponukou uchádzač vyzvaný k podpisu 

zmluvy o dielo.  

 

V priebehu predrealizačnej a realizačnej fázy verejného obstarávania nedošlo ku 

konfliktu záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

V   Banskej Štiavnici, dňa 06.08.2021 

 

Zapísala:     .......................................... 

    PhDr. Mária Sedileková 

         referent VO 

       Overili:  

 

 

 

…………………………..    ……………………………...  

Mgr. Nadežda Babiaková     Ing. Ivana Ondrejmišková 

     primátorka mesta                       prednostka Mestského úradu 


