
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁPISNICA  Z VYHODNOTENIA PONÚK vo vzťahu k  

časti 3 Dodávka a montáž stavebnej časti 

doručených do nadlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác podľa § 66 ods. 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 U. 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 

o ku dňu 28.6. 2021 sa vzdal funkcie člena komisie 

- 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 bude pri vyhodnotení ponúk postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, pričom najprv zoradí 

predložené ponuky podľa stanoveného kritériá a u uchádzača umiestneného na 1. mieste bude vyhodnocovať 

splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti. 

 

Členovia komisie sa dohodli, že p. Pilník vyhodnotí ponuku vo vzťahu k oceneniu všetkých požadovaných položiek 

vo výkaze výmer, p. Tatárová overí súhlas so zmluvnými podmienkami a p. Turčanová overí splnenie stanovených 

podmienok účasti. 

Predbežné poradie uchádzačov v danej časti podľa stanoveného kritériá vyhodnotenia ponúk:  

Predbežné 

poradie 
Uchádzač 

Dodávka a montáž  

stavebnej časti  

(kritérium  

cena v  EUR bez DPH) 
1. Metrostav Slovakia a.s. (IČO: 47144190, SK) 248 297,99  

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

36018741, SK) 
252 996,67  

 

 

Obsah ponuky uchádzača Metrostav Slovakia 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 3 Dodávka a montáž stavebnej časti 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 komisii nebol jasný mechanizmus výpočtu množstva presunu 

hmôt a príplatkov v položkách 7 a 8 časť 08 Stavebná časť – podlahy a preto garant nemohol konštatovať 

splnenie požiadaviek a vyzval uchádzača na vysvetlenie ponuky: 

 vid žiadosť o vysvetlenie predložených dokumentov zo dňa 17.06.2021 

Garant po doručení vysvetlenia skontroloval predložené dokumenty, ktoré uchádzač doručil, a vyhodnotil 

ponuku uchádzača ako splnenú; 

4. Prehľad ekvivalentných materiálov, výrobkov a zariadenia – uchádzač nepredložil pre časť 3 zoznam 

ekvivalentov a  nacenil originálne položky z výkazu výmer. 

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

časť 3. 

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

platný zápis v zozname hospodárskych subjektov vedený pod č. 2020/6-PO-F3447 s platnosťou zápisu do 

18.6 2023, avšak po overovaní údajov v orsr.sk zaznamenala zmeny v štatutárnom orgáne uchádzača. Táto 

zmena bola dňa 10.8.2021 oznámená Úradu pre verejné obstarávanie a zapísaná do zápisu v Zozname 

hospodárskych subjektov. Je preto možné ku dňu ukončenia vyhodnotenia ponúk konštatovať splnenie 

danej podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.  

7. Komisia nepovažuje ponúknutú cenu za mimoriadne nízku, ponúknutú cenu považuje za reálnu a nemá 

pochybnosti o schopnosti uchádzača za ponúknutú cenu zrealizovať dané dielo v súlade so zmluvnými 

podmienkami 

Finálne poradie ponúk:  

 

Poradie 

 

 

Identifikácia uchádzača 

 

Celková cena v EUR 

bez DPH 

1. Úspešný 

uchádzač 
Metrostav Slovakia a.s. (IČO: 47144190, SK) 248 297,99  

Ponuka sa 

nevyhodnocovala. 

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

36018741, SK) 
252 996,67  

 

Záver: 

Členovia komisie skonštatovali, že uchádzač Metrostav Slovakia 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 3 predmetu zákazky. Zároveň členovia komisie vyhlasujú, 

že nie sú v konflikte záujmov s daným uchádzačom.  

Záverom Mgr. Turčanová uvádza, že vyhodnocovanie ponúk bolo ovplyvnené nečakaným krátením finančných 

prostriedkov poskytnutých investorom, mestom Žiar nad Hronom, na rekonštrukciu plavárne. Verejný obstarávateľ 

nechcel prijať ponuku uchádzača bez potrebného finančného krytia (aby nevytváral oprávnené očakávania na 

realizáciu plnenia, ktorá by nemusela nastať), preto vyhodnocovanie ponúk bolo ukončené až v momente, kedy 

verejný obstarávateľ má zabezpečené finančné krytie na realizáciu predmetu zákazky.  

 

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  

 

 
Žiar nad Hronom, dňa ......................... 


