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Záznam z vyhodnotenia predložených ponúk 

v rámci zadávania zákazky postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

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

„ZoVO“) 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa  

Názov:  Obec Lekárovce 

Sídlo: Lekárovce 505 

IČO: 00325422 

 

Názov predmetu zákazky: „Detské ihrisko, Obec Lekárovce“ 

 

Postup zadávania zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZoVO 

 

Verejný obstarávateľ za účelom zadávania zákazky dňa 06.12.2019 zverejnil na svojom webovom sídle 

( http://www.obeclekarovce.sk/view.php?cisloclanku=2019120001 ) Výzvu na predkladanie ponúk 

spolu s prílohami, ktoré sú nevyhnutné na vypracovanie cenových ponúk.  

 

Verejný obstarávateľ zaslal Výzvu na predkladanie ponúk trom hospodárskym subjektom 

prostredníctvom elektronickej pošty v ten istý deň t. j. 06.12.2019. 

 

Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 16.12.2019 (vrátane). 

 

Zoznam oslovených hospodárskych subjektov: 

 

Obchodné meno, názov Sídlo alebo miesto podnikania, IČO 

PLAYSYSTEM, s.r.o. Rampová 4, 040 01 Košice, IČO: 36 601 411 

Darien, s.r.o. Bukovecká 10, 040 12 Košice, IČO: 36 583 740 
 

Lefay s.r.o. – prevádzkareň dětská hřiště 
Piccolino  

Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, ČR 
Adresa prevádzkarne: Kutnohorská 455/76a, Praha 

10, ČR 
IČ: 02243211 

 

Zoznam uchádzačov: 

 

p.č. Obchodné meno, názov, IČO Dátum doručenia 
ponuky 

Navrhovaná cena 
vrátane DPH 

1 PLAYSYSTEM, s.r.o., IČO: 36 601 411 09.12.2019 11 396,40 EUR 

2 Darien, s.r.o., 36 583 740 11.12.2019 12 024,24 EUR 

 

Vyhodnotenie predložených ponúk: 

 

Verejný obstarávateľ v bode 18. Výzvy na predloženie ponuky stanovil, že podmienky účasti ako aj 

požiadavky na obsah ponuky a predmet zákazky sa budú vyhodnocovať iba u uchádzača, ponuka 

ktorého sa umiestnila z pohľadu kritérií na vyhodnocovanie ponúk, ktorým bola v súlade s bodom 14. 

Výzvy na predloženie ponuky najnižšia celková cena za predmet zákazky zahŕňajúca všetky poplatky, 

náklady, dane (ako napr. DPH alebo iné dane) alebo iné poplatky, ktoré je verejný obstarávateľ povinný 
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zaplatiť úspešnému uchádzačovi za realizáciu predmetu zákazky alebo je inak povinný zaplatiť 

v súvislosti s realizáciou predmetu zákazky. 

 

V nadväznosti na vyššie uvedené verejný obstarávateľ pristúpil k vyhodnoteniu ponuky uchádzača: 

PLAYSYSTEM, s.r.o., nakoľko ním predložená ponuka obsahovala z hľadiska kritériá na vyhodnotenie 

ponúk najnižšiu celkovú cenu za predmet zákazky a to 11 396,40 EUR.  

 

Vyhodnotenie požiadaviek na obsah ponuky: 

 

Ponuka uchádzača PLAYSYSTEM, s.r.o. obsahovala všetky doklady, resp. dokumenty, ktoré boli 

verejným obstarávateľom požadované v zmysle bodu 15. Výzvy na predloženie ponuky.  

 

Verejný obstarávateľ po preskúmaní ponuky predloženej vyššie uvedených uchádzačom konštatuje, 

že ponuka uchádzača obsahuje všetky požadované dokumenty, ktoré z obsahového hľadiska spĺňajú 

požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo Výzve na predloženie ponuky.  

 

Na základe vyššie uvedeného verejný obstarávateľ konštatuje, že ponuka vyššie uvedeného uchádzača 

spĺňa požiadavky na obsah ponuky.  

 

Vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky:  

 

Verejný obstarávateľ v bode 15. Výzvy na predloženie ponuky stanovil, že prílohou ponuky uchádzača 

má byť aj uchádzačom podpísaná a ocenená príloha Výzvy na predloženie ponuky – Špecifikácie 

predmetu zákazky ako rozpočet predmetu zákazky, ktorá obsahovala špecifikáciu jednotlivých častí 

predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ preskúmal uchádzačom predloženú Špecifikáciu predmetu 

zákazky ako rozpočet predmetu zákazky tak z obsahového, ako aj z formálneho hľadiska 

a neidentifikoval žiadne nezrovnalosti. Rovnako verejný obstarávateľ skúmal aj uchádzačom 

predloženú Zmluvu o dielo, v rámci ktorej neidentifikoval žiadne zmeny, doplnenia alebo iné 

nezrovnalosti oproti vzorovej zmluve, ktorá bola prílohou Výzvy na predloženie ponuky.  

 

Na základe vyššie uvedeného verejný obstarávateľ konštatuje, že ponuka uchádzača spĺňa požiadavky 

verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 

 

Posúdenie splnenia podmienok účasti: 

 

Uchádzač PLAYSYSTEM, s.r.o. spĺňa verejným obstarávateľom stanovené podmienky účasti a to 

nasledovne:  

 

Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona – uchádzač má ako predmet podnikania (činnosti) 

zapísaný (okrem iného) aj: „výroba detských ihrísk z oceľových konštrukcií, plastových, drevených 

a molitanových prvkov“ 

 

Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona – uchádzač predložil ním podpísané čestné 

vyhlásenie o tom, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní; verejný 

obstarávateľ overil predmetnú skutočnosť aj v registri osôb so zákazom vedený Úradom pre verejné 

obstarávanie.  
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Na základe vyššie uvedeného verejný obstarávateľ konštatuje, že uchádzač PLAYSYSTEM, s.r.o. splnil 

podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom.  

 

 

Identifikácia úspešného uchádzača:  

Úspešným uchádzačom sa stal uchádzač PLAYSYSTEM, s.r.o., so sídlom: Rampová 4, 040 01 Košice, 

IČO: 36 601 411.  

 

Odôvodnenie výberu úspešného uchádzača: Ponuka vyššie uvedeného uchádzača obsahovala 

z hľadiska kritérií na vyhodnotenie ponúk najnižšiu celkovú cenu za predmet zákazky a zároveň splnila 

požiadavky verejného obstarávateľa na obsah ponuky a predmet zákazky.  

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 

Verejný obstarávateľ v súlade so zásadou hospodárnosti zvolil spôsob určenia predpokladanej 

hodnoty zákazky priamo prostredníctvom Výzvy na predloženie ponuky, pričom túto skutočnosť 

uviedol už v samotnom jej názve a tiež v bode 18. výzvy.  

 

Na základe predložených ponúk bola ako základ pre určenie PHZ relevantná ponuka obsahujúca 

najnižšiu cenu za predmet zákazky bez DPH.  

 

Vzhľadom na vyššie uvedené bola PHZ určená v sume 9 497,00 EUR bez DPH 

 

Ďalšie informácie:  

 

Verejný obstarávateľ v rámci postupu zadávania predmetnej zákazky neidentifikoval konflikt záujmov 

vo vzťahu ku uchádzačom, ktorí predložili ponuku alebo inú situáciu, ktorá by mohla čo i len 

potenciálne znamenať ohrozenie hospodárskej súťaže. 

 

 

V Košiciach, dňa 19.12.2019 

 

Za verejného obstarávateľa:  

 

Ing. JUDr. Peter Nemec v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 


