
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁPISNICA  Z VYHODNOTENIA  PONÚK  A PODMIENOK ÚČASTI  

 

vo vzťahu k časti 2 Dodávka a montáž interiérových obkladov a dlažieb 

doručených do nadlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác podľa § 66 (7) zák. č. 343/2015 Z. z. 

v znení neskorších predpisov s názvom  

„Rekonštrukcia vybraných častí krytej plavárne v meste Žiar nad Hronom“  

zverejnenej v Úr. vestníku EU dňa 31.3.2021 pod č. 2021/S 063-159251  a vo vestníku UVO  č. 80/2021 zo 

dňa 1.4.2021 pod č. 17196 – MST   

vyhlásenej verejným obstarávateľom TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom spol. s r. o., so sídlom  

A. Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom, IČO: 31609651. 

 

Členovia komisie:  

- Člen komisie s právom vyhodnocovať a predseda komisie: Ing. Miloš Čerťaský 

- Člen komisie s právom vyhodnocovať: Ing. Emil Vozár 

- člen komisie s právom vyhodnocovať: Ing. arch. Pavel Henč 

- Člen komisie s právom vyhodnocovať: Mgr. Norbert Nagy 

- Člen komisie s právom vyhodnocovať: Ing. Štefan Sviržovský 

- Člen komisie s právom vyhodnocovať: Vladimír Pilník 

- Členka komisie s právom vyhodnocovať: Adriana Tatárová 

- Členka komisie bez práva vyhodnocovať: Mgr. Marcela Turčanová, LL.M 

- Členka komisie bez práva vyhodnocovať: Ing. Ivana Mudriková, PhD. 

 

Komisia pri vyhodnotení ponúk postupovala tak, že najprv zoradila predložené ponuky podľa stanoveného 

kritériá a u uchádzača umiestneného na 1. mieste vyhodnocovala splnenie požiadaviek na predmet zákazky 

a splnenie podmienok účasti. 

 

Predbežné poradie uchádzačov v danej časti podľa stanoveného kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

Predbežné 

poradie 
Uchádzač 

Dodávka a montáž 

interiérových obkladov a 

dlažieb  

(cena v  EUR bez DPH) 
1. I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. (IČO: 

36018741, SK) 
280 694,25 € 

2. Metrostav Slovakia a.s. (IČO: 47144190, SK) 345 418,98 € 

 

 

Na rokovaní komisie po otváraní ponúk sa prítomní členovia komisie sa dohodli, že p. Pilník vyhodnotí ponuku 

vo vzťahu k oceneniu všetkých požadovaných položiek vo výkaze výmer (súlad oceneného výkazu výmer so 

záväzný výkazom výmer poskytnutým verejným obstarávateľom), p. Tatárová overí súhlas so zmluvnými 

podmienkami stanovenými verejným obstarávateľom a p. Turčanová overí splnenie stanovených podmienok 

účasti. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah ponuky uchádzača I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. vo vzťahu k požiadavkám 

verejného obstarávateľa:  

1. Identifikačné údaje o uchádzačovi boli predložené v požadovanom rozsahu. 

2. Podpísaná Zmluva o dielo pre časť 2 Dodávka a montáž interiérových obkladov a dlažieb je súlade 

so zverejnenou zmluvou; uchádzač súhlasil so zmluvnými podmienkami bez akýchkoľvek výhrad.  

3. Predložený rozpočet neobsahuje matematické chyby a celková cena je zaokrúhlená na 2 desatinné 

miesta. Ocenený výkaz výmer/rozpočet bol p. Vladimírom Pilníkom vyhodnotený ako súladný so 

zverejneným výkazom výmer; súlad počtu položiek aj typov položiek; uchádzač neurobil žiadne 

zmeny v stanovenom rozpočte, avšak v predloženom výkaze výmer sa nenachádzali poznámky 

spracované zodpovedným projektantom, ktoré konkretizovali technické požiadavky na danú stavebnú 

položku alebo popisovali spôsoby zabudovania materiálov do stavby, a preto procesný garant vyzval 

uchádzača na vysvetlenie ponuky (v zmysle doplnenia týchto poznámok): 

 vid žiadosť o vysvetlenie predložených dokumentov zo dňa 17.06.2021 

P. Pilník aj zodpovedný projektant po doručení vysvetlenia skontrolovali predložené dokumenty, 

ktoré uchádzač doručil, a nezistili nezrovnalosti, preto skonštatovali splnenie požiadaviek na predmet 

zákazky v rozsahu súladu a ocenenie výkazu výmer. Komisia preto vyhodnotila ponuku uchádzača 

ako spĺňajúcu stanovené požiadavky. 

4. Samostatný očíslovaný zoznam technických listov k ponúknutým ekvivalentom, ak sú potrebné a 

Prehľad ekvivalentných materiálov, výrobkov a zariadenia – uchádzač predložil čestné vyhlásenie, že 

pre časť 2 nebude ponúkať ekvivalenty a sú ocenené zodpovedným projektantom odporúčané 

materiály z výkazu výmer. 

5. Uchádzač predložil očíslované technické špecifikácie, prípadne príslušné technické listy produktov 

pre časť 2 a garant na základe technických listov predložených v českom jazyku (z tohto dôvodu 

nebolo potrebné prekladať techn. listy predložené v nemeckom jazyku) vyhodnotil požiadavku 

verejného obstarávateľa ako splnenú.  

6. Uchádzač v čestnom vyhlásení deklaroval, že sa zúčastňuje verejného obstarávania samostatne 

a nevyužíva kapacity iných osôb. 

7. Dokumenty a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti - p. Turčanová zistila, že uchádzač 

má platný zápis v zozname hospodárskych subjektov vedený pod č. 2020/2-PO-F2270 s platnosťou 

zápisu do 13.2. 2023. Zároveň z procesnej opatrnosti Mgr. Turčanová overila súlad štatutárneho 

orgánu s informáciami na orsr.sk, pričom zistila, že v júni 2020 bol za člena predstavenstva 

vymenovaný Ing. Martin Zubáč. Keďže sa v ponuke nenachádzal výpis z registra trestov Ing. Martina 

Zubáča a súčasne tento výpis nebol doplnený ani do zoznamu hospodárskych subjektov, uchádzač bol 

požiadaný o jeho predloženie v súlade s § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Keďže uchádzač 

predložil požadovaný výpis z registra trestov v stanovenej lehote, Mgr. Turčanová mohla 

skonštatovať splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až e) zákona o verejnom 

obstarávaní. Členom komisie súčasne nie sú známe dôvody vylúčenia podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h) 

(podstatné porušenia povinnosti v oblasti pracovného práva, ekológie alebo profesijných povinnosti) 

ani iné dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 ZVO, preto môže skonštatovať splnenie podmienok 

účasti v požadovanom rozsahu. 

8. Komisia nepovažuje ponúknutú cenu za mimoriadne nízku, ponúknuté ceny považuje za reálne a 

nemá pochybnosti o schopnosti uchádzača za ponúknuté ceny zrealizovať dané dielo v súlade so 

zmluvnými podmienkami. 

Finálne poradie ponúk:  

 

Poradie 

 

 

Identifikácia uchádzača 

 

Celková cena v EUR 

bez DPH 

1. I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. (IČO: 

36018741, SK) 
          497 427,06 



 

 

 

 

 

 

 

 

Úspešný 

uchádzač 

Ponuka sa 

nevyhodnocovala. 

Metrostav Slovakia a.s. (IČO: 47144190, SK) 
          550 725,30  

 

Záver: 

Členovia komisie skonštatovali, že uchádzač I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. splnil 

všetky stanovené podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky, a preto navrhne verejnému 

obstarávateľovi akceptovať predloženú ponuku a uzatvoriť s týmto uchádzačom zmluvu o dielo pre časť 2 

predmetu zákazky – Dodávka a montáž interiérových obkladov a dlažieb. Zároveň členovia komisie 

vyhlasujú, že aj po oboznámení sa s detailmi ponuky ich prehlásenie o neexistencii konfliktu záujmov naďalej 

platí.   

 

Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou: 

Členovia komisie podpísali zápisnicu bez výhrad. 

 

Súhlas zápisu so skutočnosťou potvrdzujú:  

Ing. Miloš Čerťaský   

Ing. Emil Vozár  

Mgr. Norbert Nagy   

Ing. arch. Pavel Henč Ku dňu 28.6. 2021 sa vzdal funkcie člena komisie. 

Ing. Štefan Sviržovsky  

Vladimír Pilník  

Adriana Tatárová   

Mgr. Marcela Turčanová   

Ing. Ivana Mudriková  

 

 
V Žiari nad Hronom, dňa 4.8.2021. 


