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Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 
a z vyhodnotenia ponúk 

podľa zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Topoľa 

Sídlo verejného obstarávateľa: Obecný úrad č. 95, 067 65  Topoľa 

Štatutár: Ing. Mária Bobriková, starostka obce 

Predmet / názov zákazky: Modernizácia viacúčelového ihriska 

Druh postupu:  zákazka podľa § 117 zákona 

Spôsob obstarávania: 
výzva na predloženie ponuky zasielaná elektronickou poštou 08.10.2019 

a zároveň zverejnená na web stránke https://www.obce.info/slovensko/presovsky-
kraj/okres-snina/topola/documents/1167 

Lehota na predkladanie ponúk 15.10.2019 12:00 

Zoznam uchádzačov1, ktorí boli 
vyzvaní na predloženie ponuky: 

1. SLOVIMM, s.r.o., Pri štadióne 8B, 908 51 Holíč, vo@slovimm.sk 

2. T-CUBE, s.r.o., Košická 2501/38, 066 01 Humenné, zemnepracecube@gmail.com 

3. GRACE Slovakia, s.r.o., M. Benku 38, 920 01  Hlohovec, graceslovakia@gmail.com 

 

1.  Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:  

Podmienka účasti 
podľa § 117 ods. 5 zákona 

v nadväznosti 
na § 32 ods.1 písm. e) a f) 

Uchádzači, ktorí predložili ponuku 

Poznámka 
T-CUBE, s.r.o. SLOVIMM, s.r.o. MARO, s.r.o. 

Ponuka predložená 
(dátum, spôsob) 

10.10.2019 
o 11:37 hod 

emailom 

15.10.2019  
o 8:22 hod. 

emailom 

15.10.2019  o 
11:24 hod. 
emailom 

--- 

Doklad o oprávnení uskutočňovať 
stavebné práce ✓ ✓ ✓ 

preverené 
na portáloch: 
www.orsr.sk 
www.zrsr.sk 

Čestné vyhlásenie, že nemá 
uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím 

✓ ✓ ✓ 

preverené na portály: 
www.uvo.gov.sk/ 
register-osob-so-

zakazom-490.html 

Čestné vyhlásenie ku konfliktu 
záujmov 

[ podľa § 40 ods. 6 písm. f) ] 
✓ ✓ ✓ ---- 

Záver posúdenia: Všetci uchádzači splnili podmienky účasti. 

 

 

2. Hodnotenie ponúk - Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača:  

Obchodné meno / názov uchádzača, 
sídlo / miesto podnikania uchádzača 

Poradie 
uchádzača 

Úspešnosť 
Návrh kritéria 

na vyhodnotenie ponúk 
(EUR s DPH / celkom) 

Odôvodnenie 

T-CUBE, s.r.o., Košická 2501/38 
066 01 Humenné 

1. úspešný 11 113,26 Najnižšia cena 

 
1 Uvádza sa obchodné meno / názov uchádzača a sídlo / miesto podnikania. 
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SLOVIMM, s.r.o., Pri štadióne 8B 
908 51 Holíč 

2. neúspešný 24 321,65 
Cena vyššia ako 

úspešný uchádzač 

MARO, s.r.o. 
Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany 

3. neúspešný 25 762,98 
Cena vyššia ako 

úspešný uchádzač 

 

3. Zoznam uchádzačov, ktorí boli vyzvaní na vysvetlenie:   

Uchádzač T-CUBE, s.r.o. predložil ponuku, ktorá obsahuje cenu stavebných prác oveľa nižšiu, ako priemer cien plnenia 

podľa ostatných ponúk. I keď obstarávanie zákaziek podľa § 117 zákona nerieši takúto situáciu, konštatujeme, že 

predmetná ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k ostatným ponukám. Pri hodnotení máme na zreteli aj 

skutočnosť, že uchádzači SLOVIMM, s.r.o. a MARO, s.r.o. majú sídlo na západnom Slovensku, a tak predpokladáme, že 

v cene je zohľadnená väčšia vzdialenosť na miesto stavby. Zároveň vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky 

spracovanej stavebným cenárom sa cena stavebných prác uchádzača T-CUBE, s.r.o. nejaví ako mimoriadne nízka.  

Aby sme predchádzali nadmernej administratívnej záťaži uchádzačov a vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o zákazku 

s nízkou hodnotou, rozhodli sme sa, že uchádzača T-CUBE, s.r.o. nevyzveme na vysvetlenie ponuky. 

 

4. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: 

Neaplikované. 

Kompetentní na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že táto zápisnica zodpovedá skutočnosti, čo potvrdzujú svojim podpisom: 

Meno a podpis štatutára: 

Ing. Mária Bobriková, starostka obce 

 

Dátum:  18.10.2019 

 

 

Príloha: 

Register osôb so zákazom 


