
ZÁZNAM Z OTVÁRANIA A VYHODNOTENIA PONÚK 

Postup pre zákazky podľa § 117 podľa zákona č. 343/2015 Z. Z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 

o verejnom obstarávaní“) 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  Obec Čečehov, Čečehov 74, 072 11  Čečehov, 

IČO: 00 325 104 

Verejný obstarávateľ pre účely zadania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, 

resp. za účelom získania najvýhodnejšieho dodávateľa (ďalej len „uchádzač“), oslovil dňa 

5.11.2019 s výzvou šiestich (6) záujemcov, ktorí súčasne obdržali inštrukcie a podklady 

s podrobnými požiadavkami na vypracovanie ponuky a na uskutočnenie predmetu zákazky. 

Verejný obstarávateľ zároveň zverejnil dňa 5.11.2019 Výzvu na predloženie cenovej ponuky 

(ďalej len výzva“) spolu s podkladmi na svojom webovom sídle: 

http://www.cecehov.sk/obcan/profil-verejneho-obstaravatela.html. Pred uplynutím času na 

podanie výzvy oslovil verejného obstarávateľa emailovou ponukou vlastnej zostavy 

neoslovený dodávateľ, ktorému verejný obstarávateľ oznámil zverejnenie výzvy na webovom 

sídle obce a možnosť zapojiť sa do výberového konania. 

Verejný obstarávateľ vo výzve oznámil, že predmetom zákazky pre potreby verejného 

obstarávania nie sú označené položky uvedené vo výkaze výmer (príloha č. 2) pod názvom 

zemné práce z dôvodu zabezpečenia týchto práv v rámci vlastných kapacít obstarávateľa 

a uviedol predpokladanú hodnotu zákazky pre potreby VO zníženú o vyššie uvedené položky 

rozpočtu, t. j. v sume 8 166,67 eur.  

 

2. Názov predmetu zákazky: „Detské ihrisko“ 

3. CPV (spoločný slovník obstarávania): 45236210-5 stavebné práce na plochy pre detské . 

                                                              37535200-9 zariadenie ihrísk      

4. Spôsob vzniku záväzku: na základe zmluvy a následnej fakturácie 

5. Typ zákazky: uskutočnenie stavebných prác a dodania tovaru 

6. Lehota na predloženie ponúk:  do 14.11.2019 o 12.30 hod. 

7. Otváranie ponúk: 14.11.2019 

8. Vyhodnotenie ponúk: 14.11.2019  

9. Osoba zúčastnená na otváraní ponúk: Bc. Emília Vajdová, poverená odborná referentka 

10. Kritériá na hodnotenie ponúk: celková najnižšia cena za predmet zákazky 

 

11. Zoznam oslovených záujemcov: 

A. PLAYSYSTEM s.r.o., Rampová 4, Košice, IČO: 36601411, jbavlsik@playsystem.sk, 

B. AGGER s.r.o., Majerná 15, Martin, IČO: 45982007, info@agger.sk 

C. Darien s.r.o., Bukovecká 10, Košice, IČO: 36583740, info@darien.sk   

D. DEXTRADE Žilina s.r.o., Kamenná 9, Žilina, IČO: 30224802, ganoczy@dextrade.sk 

E. M.Cup Production s.r.o., Na pažiti 14, Svätý Jur, IČO: 47065125, mcup@mcup.sk 

F. AlfaGreen s.r.o., Zvončeková 8, Sečovce, IČO: 48062766, info@alfagreen.sk 
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12. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku: 

 

P. 

č. 
Uchádzač 

Obchodné meno, adresa sídla, IČO 

Ponuka 

doručená dňa/ 

spôsob 

doručenia 

Cenová ponuka 

1. AlfaGreen s.r.o. 

Zvončeková 8, Sečovce, IČO: 48062766 

12.11.2019, 

10:01 email 

7 630,00 eur  

S DPH 

2. PLAYSYSTEM s.r.o. 

Rampová 4, Košice, IČO: 36601411 

8.11.2019 

poštou 

8 954,40 eur 

S DPH 

3. Crew s.r.o. 

Miletičova 27, Bratislava, IČO: 44 506 457 

14.11.2019 

11.33 email 

9 685,20 eur 

S DPH 

 

 

Verejný obstarávateľ pristúpil prvotne k vyhodnoteniu predložených ponúk na základe 

kritéria na vyhodnotenie ponúk a následne u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste, 

vyhodnotil splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky a ostatných 

požiadaviek na ponuku v zmysle výzvy. Verejný obstarávateľ pristúpil k uvedenému postupu 

hodnotenia ponúk v intenciách § 55 zákona o verejnom obstarávaní s prihliadnutím na znenie 

§ 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a s prihliadnutím na princíp proporcionality vo 

verejnom obstarávaní. 

Po podrobnom a objektívnom preskúmaní predložených ponúk bolo zistené, že uchádzač, 

ktorý sa umiestnil na prvom mieste po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na 

vyhodnotenie ponúk, nesplnil všetky podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky, 

pretože: 

a) doručil vyplnený ale nepodpísaný návrh zmluvy o dielo, 

b) predložil jeden z prvkov uvedených v predmete zákazky vo variantom riešení a verejnému 

obstarávateľovi nebolo zrejmé, či uchádzač má v ponuke aj variant požadovaný verejným 

obstarávateľom. 

Verejný obstarávateľ vyzval tohto uchádzača o doplnenie ponuky podľa bodu 1 e-mailom 

14.11.2019. Uchádzač doplnil ponuku e-mailom 14.11.2019 o 20:30 hod., čím splnil 

požiadavky na ponuku uvedené vo výzve na predloženie ponuky. 

Z dôvodu mojej práceneschopnosti dňa 15.11.2019, bola vyhodnotenie ponúk ukončené 

18.11.2019. 

 

13. Identifikácia víťazného uchádzača: Úspešným uchádzačom sa stal uchádzač AlfaGreen 

s.r.o., Zvončeková 8, Sečovce, IČO: 48062766, ktorý splnil podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia, splnil požiadavky na predmet zákazky a ostatné požiadavky na 

ponuku v zmysle výzvy a v predmetnom postupe verejného obstarávania predložil ponuku 

s najnižšou celkovou cenou v hodnote 7 630,- eur. 

 

Zároveň je, dolu podpísaná Bc. Emília Vajdová čestne prehlasujem, že v súvislosti s týmto 

uskutočneným postupom zadávania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní 

spĺňam zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti. 

 

Čečehov dňa  18.11.2019 

        Bc. Emília Vajdová 


