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Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 
 

1) Termín zaslania Výzvy na predkladanie ponúk potenciálnym dodávateľom: 09.03.2020 

 

2) Zoznam potenciálnych dodávateľov, ktorým bola zaslaná Výzva na predkladanie 

ponúk: 

Por. č. Obchodné meno, sídlo 

1. 

OLI ihriská s. r. o. 

Jasová 230 

941 34 Jasová 

2. 

SPORT SERVICE, s.r.o. 

Diaková 111 

038 02 Diaková 

3. 

Veríme v Zábavu, s.r.o. 

Pod Brezinou 3745/86 

911 01 Trenčín 

 

3) Termín predkladania ponúk: 18.03.2020 

 

4) Zoznam uchádzačov a údaje zistené pri otváraní ponúk: 

Por. č. Obchodné meno, sídlo Návrh na plnenie kritérií 

bez DPH/s DPH 

1. 

Veríme v Zábavu, s.r.o. 

Pod Brezinou 3745/86 

911 01 Trenčín 

13 591,00 bez DPH / 

16 309,20 s DPH 

2. 

Zahrajme sa s.r.o. 

Kvetná 403/5 

091 01 Stropkov 

12 690,00 bez DPH / 

15 228,00 s DPH 

3. 

OCTAGO CORPORATION, j.s.a. 

Hlboká 3023/31 

921 01 Piešťany 

12 297,52 bez DPH / 

14 757,02 s DPH 

 

5) Vyhodnocovanie ponúk: 

Dňa 18. 03. 2020 začal verejný obstarávateľ vyhodnocovanie ponúk predložených na 

základe uverejnenej výzvy na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Detské ihrisko 

Jazerná“. V súlade s výzvou na predkladanie ponúk boli predložené ponuky posudzované 

z hľadiska vecného plnenia predmetu zákazky, ako aj z hľadiska úplnosti požadovaných 

dokladov, ktoré mali byť predložené spolu s cenovou ponukou. Každý uchádzač bol po 

zaslaní ponuky požiadaný o doplnenie technických listov pre potreby posúdenia súladu so 

zadaním. Vyhodnocovanie ponúk bolo ukončené 19. 03. 2020. 

Po oboznámení sa s ponukami verejný obstarávateľ zistil, že: 

A) ponuka firmy OCTAGO CORPORATION, j.a.s. nespĺňala požadované špecifikácie pri 

4 prvkoch: 

1. Ako prvok č. a) má byť dodaná Kombinovaná zostava s minimálnymi rozmermi 3,4 m 

x 2,75 m x 3 m, podľa predloženého technického listu firma ponúka Kombinovanú 

hraciu zostavu s rozmermi 2,94 m x 3 m x 2,78 m. Zostava má 2 rozmery menšie ako 

sú požadované. 

2. Ako prvok č. b) má byť dodaná Pružinová hojdačka s minimálnymi rozmermi 0,9 m 

x 0,9 m, podľa predloženého technického listu firma ponúka Pružinovú hojdačku 
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ceruzka s rozmermi 2,8 m x 0,43 m. Hojdačka má 1 rozmer menší ako požadovaný. 

 

3. Ako prvok č. c) má byť dodaná Balančná zostava zložená z 2 rebríkov, kolotoča 

a lanovej siete v tvare pavučiny s minimálnymi rozmermi 1,2 m x 6 m, podľa 

predloženého technického listu firma ponúka 2 samostatné prvky a to kolotoč 

s priemerom 1,4 m a lezeckú stenu s rozmermi 1,7 m x 2,47 m. Predložením ponuky 

na 2 prvky namiesto 1 firma nesplnila podmienku ponuky, zároveň prvky samostatne 

ani spolu nespĺňajú minimálne požadované rozmery. 

4. Ako prvok č. d) má byť dodaná Dopadová plocha s minimálnymi rozmermi 1 m x 1 

m x 0,022 m. Podľa predloženého technického listu firma ponúka zatrávňovaciu rohož 

s rozmermi 0,5 m x 1 m x 0,045 m. Prvok má 1 rozmer menší ako požadovaný. 

 

B) ponuka firmy Zahrajme sa s.r.o. nespĺňala požadované špecifikácie pri 2 prvkoch: 

1. Ako prvok č. a) má byť dodaná Kombinovaná zostava s lezeckou stenou, preliezacím 

tunelom, tabuľou na kreslenie, basketbalovým košom a šmykľavkou podľa 

predloženého technického listu firma ponúka Kombinovanú hraciu zostavu, ktorá 

neobsahuje tabuľu na kreslenie, namiesto lezeckej steny je navrhnutý povrazový 

výstup a basketbalový kôš nie je súčasťou zostavy, ale je navrhnutý ako samostatný 

prvok. 

2. Ako prvok č. c) má byť dodaná Balančná zostava zložená z 2 rebríkov, kolotoča 

a lanovej siete v tvare pavučiny s minimálnymi rozmermi 1,2 m x 6 m, podľa 

predloženého technického listu firma ponúka 2 samostatné prvky a to kolotoč 

s priemerom 1,24 m a lezeckú stenu s rozmermi 1,7 m x 2,47 m. Predložením ponuky 

na 2 prvky namiesto 1 firma nesplnila podmienku ponuky, zároveň prvky samostatne 

ani spolu nespĺňajú minimálne požadované rozmery. 

 

6) Zoznam vylúčených uchádzačov: 

a) Zahrajme sa s.r.o., Kvetná 403/5, 091 01 Stropkov – nesplnenie požadovaných 

špecifikácií herných prvkov 

 

b) OCTAGO CORPORATION, j.s.a., Hlboká 3023/31, 921 01 Piešťany– nesplnenie 

požadovaných špecifikácií herných prvkov 

 

7) Identifikácia úspešného uchádzača: 

Obchodné meno, sídlo Návrh na plnenie kritérií 

bez DPH/s DPH 

Veríme v Zábavu, s.r.o. 

Pod Brezinou 3745/86 

911 01 Trenčín 

13 591,00 bez DPH / 16 309,20 s DPH 

 

Odôvodnenie: 

Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 3745/86, 

911 01 Trenčín, IČO: 46167145 nakoľko splnila všetky podmienky účasti a 3. najnižšiu cenu, 

nakoľko uchádzači s 1. a 2. najnižšou cenou nesplnili podmienky účasti. 

 

Zapísal: Ing. Tomáš Káčer 

Dátum: 19.03.2020 

Podpis: 


