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Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk 

zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:            Materská škola 

Sídlo:  Kaméliová 10    

PSČ:  821 07      

Mesto/obec: Bratislava 

Štát:  Slovensko 

IČO:  31787037 

Organizačná zložka: 

Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Slováková 

Telefón: 02/ 45 245 962 

E-mail: office@mskameliova.sk 

Adresa webového sídla verejného obstarávateľa (URL): https://mskameliova.edupage.org/ 

 

2. Názov zákazky: „Detské ihrisko“ 

 

3. Dátum vyhlásenia zákazky: 08.07.2020  

 

4. Lehota na predkladanie ponúk: 27.07.2020, do 10:00 hod 

         

5. Dátum  otvárania a vyhodnotenia ponúk/zasadania komisie: 28.07.2020, 11:00 hod 

 

6. Na vyhodnotenie ponúk bola zostavená komisia v zložení: 

Predseda: Bc. Zuzana Pompová 

Členovia: Janka Krnáčová 

                 Katarína Jánska 

                Mgr. Miroslava Galajdová 

 

7. Typ zákazky:  Tovar  

 

8. Stručný opis predmetu zákazky: Detské ihrisko: predmetom ktorej je kúpa, dodanie a 

montáž dvoch herných prvkov: 2 zostavy (zostavy budú spolu prepojené lanovým mostom), 

zostava preliezky - obsahuje veže, tunel, šmykľavky, je vybavená na podporu a rozvoj 

motorických a kognitívnych zručností prostredníctvom zábavných aktivít. 

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky: 7277,78 Eur bez DPH 
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10. Na predloženie ponuky boli vyzvané nasledovné subjekty: 

Subjekt 1: Športfinal s.r.o. 

Sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04  Bratislava 

Dátum a spôsob oslovenia: 08.07.2020 

Oslovenie: mail: l.lorinczova@sportfinal.sk 

Subjekt 2: Študio-21 plus, s.r.o. 

Sídlo: Stará Vajnorská 90, 831 04  Bratislava 

Dátum a spôsob oslovenia: 08.07.2020 

Oslovenie: mail: info@studio21.sk 

Subjekt 3: Veríme v Zábavu, s.r.o. 

Sídlo: Pod Brezinou 86, 911 01  Trenčín 

Dátum a spôsob oslovenia: 08.07.2020 

Oslovenie: mail: info@verimevzabavu.sk 

 

11. Cenovú ponuku predložili uchádzači: 

Uchádzač 1: Veríme v Zábavu, s.r.o. 

 Sídlo: Pod Brezinou 86, 911 01  Trenčín 

Dátum a čas predloženia ponuky: 27.07.2020, 09:30 hod 

Uchádzač 2: Econtra, s.r.o. 

Sídlo:Na Záhumní 32/20, 010 04  Hôrky 

Dátum a čas predloženia ponuky: 27.07.2020, 09:30 hod 

 

 Pozn.: Všetky ponuky boli doručené v lehote určenej verejným obstarávateľom vo výzve na 

predkladanie ponúk. 

12. Na doplnenie/vysvetlenie ponuky bol vyzvaný v lehote do ..........................: 

Uchádzač n: (obchodné meno) 

Sídlo: 

(Uveďte len v prípade, že niektorá  ponuka bola neúplná a rozhodli ste sa uchádzača požiadať o jej 

doplnenie alebo vysvetlenie.) 

Dožadované doplnenie/vysvetlenie: 

Uchádzač n (obchodné meno) predložil v požadovanej lehote:  ÁNO/ NIE 

(Uveďte, či uchádzač doručil doplnenie alebo vysvetlenie v lehote, ktorú ste mu dali.) 

13. Identifikácia vylúčených uchádzačov a odôvodnenie ich vylúčenia: 

Uchádzač n: (obchodné meno) 

Sídlo: 

Odôvodnenie vylúčenia: 

 (Uveďte všetkých uchádzačov, ktorí nesplnili podmienky účasti a dôvody ich nesplnenia.) 

14. Identifikácia uchádzačov, ktorých ponuky boli vylúčené a odôvodnenie vylúčenia 

ponúk: 

Uchádzač n: (obchodné meno) 

Sídlo: 

Odôvodnenie vylúčenia ponuky: 

(Uveďte všetkých uchádzačov, ktorých ponuky boli vylúčené  a dôvody, ktoré ponuky nesplnili.) 
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15. Vyhodnotenie ponúk 

Kritériom na vyhodnotenie je: 

A. Najlepší pomer ceny a kvality predmetu zákazky 

B. Nákladov počas životného cyklu predmetu zákazky 

C. Najnižšia cena 

(Uveďte, aké kritérium bolo stanovené vo výzve na predkladanie ponúk. Ponechajte len 1 možnosť, 

ktorá platí.  Ak ponuky hodnotíte na základe bodu A. a B., uveďte konkrétne kritériá stanovené vo 

výzve na predkladanie ponúk a ich váhu.) 

A. Najlepší pomer ceny a kvality predmetu zákazky 

Uchádzač n: (obchodné meno) 

Kritérium 1: (Uveďte počet bodov alebo %, ktoré uchádzač získal za kritérium) 

Kritérium 2: (Uveďte počet bodov alebo %, ktoré uchádzač získal za kritérium) 

Kritérium n: (Uveďte počet bodov alebo %, ktoré uchádzač získal za kritérium) 

B. Najnižšie náklady počas životného cyklu 

Uchádzač n: (obchodné meno) 

Kritérium 1: (Uveďte počet bodov alebo %, ktoré uchádzač získal za kritérium) 

Kritérium 2: (Uveďte počet bodov alebo %, ktoré uchádzač získal za kritérium) 

Kritérium n: (Uveďte počet bodov alebo %, ktoré uchádzač získal za kritérium) 

C. Najnižšia cena 

Uchádzač 1: Veríme v Zábavu s.r.o. 

Ponuka (cena):  8499,98 € 

 

Uchádzač 2: Econtra, s.r.o. 

Ponuka (cena): 9000,- € 

 

16. Identifikácia úspešného uchádzača: 

Obchodné meno: Veríme v Zábavu s.r.o. 

Sídlo: Pod Brezinou 86, 911 01  Trenčín 

IČO: 46167145 

DIČ: 2023253034 

IČ DPH: SK2023253034 

 

17. Víťazná ponuka: č. 1 

18. Mená a podpisy členov komisie: 

            Bc. Zuzana Pompová ............................................... 

            Janka Krnáčová ........................................................ 

            Katarína Jánska ........................................................ 

           Mgr. Miroslava Galajdová .......................................... 

19. Zapísal:  Mgr. Lucia Slováková                                                                        

20. Miesto a dátum vypracovania zápisnice:  28.07.2020,                                                                           

 

 

 

 


