
Zápisnica 
z vyhodnotenia ponúk predložených v rámci zadávania podlimitnej  zákazky „Rekonštrukcia 
mestskej športovej haly – osvetlenie“  zverejnenej vo Vestníku č. 238/2015  dňa 2.12. 2015 
pod číslom 23635 -WYP. 
 
Druh predmetu: zákazka na uskutočnenie stavebných prác 
 
Lehota na predkladanie ponúk: 22.12.2015 do 14:00 hod 
       

I.  Členovia komisie  

V súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) bola na otvorenie 
a vyhodnotenie ponúk menovaná komisia.  

Členovia komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov potvrdili čestným vyhlásením, 
že nenastali skutočnosti podľa zákona, pre ktoré by nemohli byť členom komisie. Menovanie 
komisie a čestné vyhlásenia členov komisie sú uložené v dokumentácii o verejnom 
obstarávaní. 

Komisiu na otváranie a vyhodnotenie ponúk tvoria členovia:  
MVDr. Norbert Turanovič                          
JUDr. Róbert Pietrik     
Ing. Andrea Nikmonová     
Ing. Imrich Frívaldský   
Peter Mayer  
Štefan Mayer   
   

II. Priebeh otvárania ponúk a vyhodnotenia ponúk 
Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa  22.12.2015 o 14:00 hod.. Počet uchádzačov, 
ktorí predložili ponuky v lehote určenej na predkladanie ponúk je 4.  

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote určenej na predkladanie ponúk je 
nasledovný:  

Obchodné meno a sídlo firmy                                                                          cena s DPH v € 
 
1. PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s.,   IČO: 36302953   187.464,94 € 
    M.R. Štefánika 116, 972 71 Nováky 
 
2. MM TRADE SK, s.r.o.,    IČO: 46931694   137.440,62 € 
    J. Horvátha 955/96, 967 01 Kremnica     
     
3. ELTODO SK, a.s., Podunajská 25,  IČO: 46924388   157.077,17 € 
    821 06 Bratislava  
 
4. ALFEX, a.s., Zvolenská cesta 5,   IČO: 36035947   165.727,01 € 
    974 01 Banská Bystrica 
 

Otváranie ponúk vykonala komisia dňa  13.1.2016 o 09:00 hod. na mieste: Mestský úrad, 
Námestie slobody 14, Prievidza – zasadačka prednostu.  



Otváranie ponúk bolo verejné, za účasti splnomocnenej osoby uchádzača ELTODO SK, a.s., 
Podunajská 25, 821 06 Bratislava, IČO: 46924388.  

Otváranie ponúk komisia vykonala tak, že najskôr overila neporušenosť ponúk. Komisia 
konštatovala, že všetky predložené ponuky sú v uzavretých nepoškodených obaloch. 

Komisia otvárala ponuky v tom poradí, v akom boli predložené a označila poradovým číslom 
v tom poradí, v akom boli ponuky predložené. 
 
Výsledky konania komisie po otvorení a vyhodnotení ponúk spočívajúce vo vyhodnotení   
splnenia podmienok účasti uchádzačov, obsahu ponuky sú uvedené v príslušných zápisniciach 
- zápisnica z kontroly splnenia podmienok účasti a zápisnica z kontroly obsahu ponúk. 
 
 
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
Mailami zo dňa 29.01.2016 boli uchádzači MM TRADE SK, s.r.o., J. Horvátha 955/96, 967 
01 Kremnica a  ALFEX, a.s., Zvolenská cesta 5, 974 01 Banská Bystrica požiadaní 
o vysvetlenie, doplnenie nimi predložených ponúk.  
V požadovanej lehote uchádzači predložili požadované vysvetlenia a doplnenia. 
 
Zoznam uchádzačov, ktorí boli vyzvaní na vysvetlenie ponuky: 
MM TRADE SK, s.r.o., J. Horvátha 955/96, 967 01 Kremnica 
ALFEX, a.s., Zvolenská cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 
 
 
Poradie uchádzačov:  
 
Obchodné meno a sídlo firmy                                                                              cena s DPH v € 
 
1.MM TRADE SK, s.r.o.,    IČO: 46931694   137.440,62 € 
    J. Horvátha 955/96, 967 01 Kremnica 
 
2.  ELTODO SK, a.s., Podunajská 25,  IČO: 46924388   157.077,17 € 
      821 06 Bratislava  
 
3. ALFEX, a.s., Zvolenská cesta 5,   IČO: 36035947   165.727,01 € 
    974 01 Banská Bystrica 
 
4. PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s.,   IČO: 36302953   187.464,94 € 
    M.R. Štefánika 116, 972 71 Nováky 
 
Uchádzač MM TRADE SK, s.r.o., J. Horvátha 955/96, 967 01 Kremnica, ktorý sa umiestnil 
ako prvý v poradí predložil v cenovej ponuke splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením. 
Verejný obstarávateľ ho vyzval na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 
účasti podľa výzvy na predkladanie ponúk a súťažných podkladov. Žiadosť doručená 
uchádzačovi 10.02.2016 - doručenka z poštovej prepravy. Uchádzač v stanovenej lehote 
doklady predložil. Komisia požiadala uchádzača o vysvetlenie, doplnenie predložených 
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti nakoľko uchádzač predložili zoznam 
referencií a referenčné listy, z ktorých komisia nevedela posúdiť splnenie podmienky účasti. 
Komisia požiadala uchádzača o vyšpecifikovanie a konkrétne vyčíslenie finančného objemu 
za práce na elektroinštaláciách z celkového objemu uchádzač predložených referencií 



v objektoch občianskej vybavenosti (športová hala, adekvátny objekt pre šport). V 
požadovanej lehote uchádzač predložil požadované vyčíslenie. 
 
Pri kontrole predložených dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti uchádzač 
predložil zoznam referencií a referenčné listy, z ktorých zistila komisia nasledovné: 
 
Poskytnuté referencie nie sú za práce rovnakého alebo obdobného charakteru (rekonštrukcia 
mestskej športovej haly – osvetlenie hracej plochy v športovej hale ) alebo zložitosti 
(zosilnenie niektorých nevyhovujúcich prvkov nosnej konštrukcie zastrešenia športovej haly. 
Jedná sa o prúty hlavných priehradových prievlakov strechy. Svietidlá sú umiestnené na 
vodorovných rampách v dvoch pozdĺžnych líniach, rampy sú kotvené pomocou závesov 
a oceľových výmen k nosnej konštrukcii zastrešenia. ako predmet zákazky. Vami predložené 
referencie napr. Obnova bytového domu Vyhne, , Rekonštrukcia bytového domu, Výstavba 
dvoch apartmánových bytov, Realizácia NN prípojky pre stavebný dvor; ktoré nie sú 
špecifikované ako budovy a haly pre telovýchovu a šport ani ako budovy a haly občianskej 
vybavenosti pre kultúru a verejnú zábavu. 
 
Vo vysvetlení uchádzač predložil aj zoznam ďalších referencií, ktoré nemôžu byť doplnené 
do cenovej ponuky uchádzača nakoľko verejný obstarávateľ požiadal v zmysle zákona č. 
25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 33 ods. 5 
o vysvetlenie a doplnenie už predložených dokladov, z ktorých nevedela komisia posúdiť 
splnenie podmienok účasti. 
 
Na základe uvedeného je cenová ponuka uchádzača MM TRADE SK, s.r.o., J. Horvátha 
955/96, 967 01 Kremnica, IČO: 46931694 z hodnotenia ponúk vylúčená. 
 
Komisia vyhodnotila splnenie podmienok účasti predloženej ponuky a  konštatuje, že 
predložená ponuka nespĺňa podmienky účasti  uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v 
súťažných podkladoch a bude z vyhodnotenia vylúčená. 
 
 
Zoznam uchádzačov,  ktorých ponuky boli vylúčené z hodnotenia a dôvod: 
 
MM TRADE SK, s.r.o., J. Horvátha 955/96, 967 01 Kremnica – predložená ponuka nespĺňa 
podmienky účasti uvedené vo výzve a v súťažných podkladoch v časti A.2, bod 1.2 písm. a)
   
 
Poradie uchádzačov po vylúčení ponuky:     cena s DPH v € 
1.  ELTODO SK, a.s., Podunajská 25,  IČO: 46924388   157.077,17 € 
      821 06 Bratislava  
 
2. ALFEX, a.s., Zvolenská cesta 5,   IČO: 36035947   165.727,01 € 
    974 01 Banská Bystrica 
 
3. PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s.,   IČO: 36302953   187.464,94 € 
    M.R. Štefánika 116, 972 71 Nováky 
 
 
Uchádzač, ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, 821 06 Bratislava ktorý sa po vylúčení ponuky 
uchádzača MM TRADE SK, s.r.o., J. Horvátha 955/96, 967 01 Kremnica umiestnil ako prvý 



v poradí - predložil v cenovej ponuke splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením. 
Verejný obstarávateľ ho vyzval na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 
účasti podľa výzvy na predkladanie ponúk a súťažných podkladov. Žiadosť doručená 
uchádzačovi 10.03.2016 - doručenka z poštovej prepravy. Uchádzač v stanovenej lehote 
doklady predložil. Komisia vyhodnotila splnenie podmienok účasti predloženej ponuky a 
konštatuje, že predložená ponuky spĺňa podmienky účasti a náležitosti ponuky uvedené vo 
výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. 
 
Identifikácia úspešného uchádzača : ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, 821 06 Bratislava 
 
Členovia komisie prehlasujú, že s obsahom tejto zápisnice v plnej miere súhlasia a v 
slobodnej vôli a bez výhrad, ju podpisujú. 
 
V Prievidzi 08.04.2016 
 
 
Komisia :      
 
 
MVDr. Norbert Turanovič                           
 
JUDr. Róbert Pietrik  
          
Ing. Andrea Nikmonová  
    
Ing. Imrich Frívaldský         
 
Peter Mayer           
 
Štefan Mayer     
 

 
 
 


