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Zápis z prieskumu trhu a vyhodnotenia ponúk 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZVO”):  

Názov organizácie: Obec Hrubý Šúr 
Sídlo organizácie: Hrubý Šúr 205, 930 01 Hrubý Šúr 
IČO:   00305987 
DIČ: 2021006658 
Kontaktná osoba: Ing. Adrián Takács 
Telefón:  +421 245903125 
Email:  ocu@hrubysur.sk 

 

2. Predmet zákazky:  stavebné práce 
            Názov zákazky:  „Výmena podláh a dverí -telocvičňa ZŠ Hrubý Šúr“ v rámci projektu:  Rekonštrukcia 

telocvične v obci ZŠ Hrubý Šúr“ 

3. Dátum a spôsob vykonania prieskumu trhu:   
Výzva na predloženie ponuky vrátane príloh bola zaslané 27.09.2019 . Lehota na predkladanie 
ponúk : 07.10.2019 o 10:00 hod 
 

4. Dátum a miesto vyhodnotenia ponúk: 
8.10.2019 o 13:00, obecný úrad Hrubý Šúr 

5. Zoznam oslovených hospodárskych subjektov:  
a) COMANDER s.r.o. Novozámocká 102, 949 05 Nitra IČO: 47 134 623 
b) PEGAS EU, spol. s.r.o. Coboriho 2, 949 01 Nitra, IČO: 47061456 
c) ŠP3 s.r.o. Jungmanova 14851 01 Bratislava , IČO: 43 870 384 

 
6. Vyhodnotenie: 
 

a) zoznam predložených ponúk: 

Označenie 
ponuky: 

Obchodné meno, sídlo, alebo miesto 
podnikania 

Dátum predloženia 
ponuky 

Zmluvná cena 
celkom  

bez DPH 

Zmluvná cena 
celkom  
s DPH 

č.1 
PEGAS EU, spol. s.r.o. 
Coboriho 2, 949 01 Nitra 

30.09.2019  
o 11:13 hod, e-mail 

11 601,77 
 

13 908,12 
 

č.2 
COMANDER s.r.o. 
Novozámocká 102, 949 05 Nitra 

30.09.2019 
o 13:08 hod, e-mail 

14 666,90 
 

17 578,28 
 

č.3 
ŠP3 s.r.o. 
Jungmanova 14, 851 01 Bratislava 

02.10.2019 
o 19:27 hod, e-mail 

13 559,69 
 

16 251,91 
 

 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  
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Zmluvná cena celkom v EUR s DPH      

V uvedenom kritériu sa bude vyhodnocovať zmluvná cena celkom za stavebné práce špecifikované 
v  bode 2. výzvy vyjadrená v EUR s  DPH. Zmluvnú cenu celkom za predmet zákazky je potrebné 
zaokrúhliť na dve desatinné miesta.  
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na 
predmet zákazky uvedených vo výzve na predloženie ponuky a ponuku, ktorá nebude spĺňať 
požiadavky na predmet zákazky, verejný obstarávateľ nezaradí do hodnotenia. Z ponúk, ktoré budú 
zaradené do vyhodnotenia, verejný obstarávateľ zostaví  poradie uchádzačov; od najnižšej zmluvnej 
ceny celkom v EUR s  DPH (ponuka sa umiestni na prvom mieste) po najvyššiu zmluvnú cenu celkom 
v EUR s DPH (najvyššie poradie určené podľa počtu doručených ponúk). Úspešným sa stane ten uchádzač, 
ktorý predloží ponuku s najnižšou zmluvnou cenou celkom v EUR s DPH.     
 

Vylúčenie konfliktu záujmu: 
Verejný obstarávateľ oboznámil zainteresované osoby so zabezpečením vylúčenia konfliktu záujmov 
podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní. Zainteresované osoby predložili verejnému obstarávateľovi 
čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci zadávania predmetnej zákazky. 

Postup vyhodnotenia doručených ponúk: 
Postup vyhodnotenia spočíval vo vyhodnotení splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na 
predmet zákazky  a následne vyhodnotenia ponúk podľa kritéria uvedeného v bode 15.  výzvy na 
predloženie ponuky.  
 
Verejný obstarávateľ  vyhodnocoval ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa 
na predmet zákazky uvedených vo Výzve na predloženie ponuky a zistil nasledovné: 
 
Uchádzač č. 1 PEGAS EU, spol. s.r.o. Coboriho 2, 949 01 Nitra 
Predložená ponuka uchádzača č. 1 v  plnom rozsahu spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré 
boli uvedené vo výzve na predloženie ponuky a  bude zaradená do vyhodnotenia. 
 
Uchádzač č. 2 COMANDER s.r.o. Novozámocká 102, 949 05 Nitra 
Predložená ponuka uchádzača č. 2 v  plnom rozsahu spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré 
boli uvedené vo výzve na predloženie ponuky a  bude zaradená do vyhodnotenia. 
 
Uchádzač č. 3 ŠP3 s.r.o. Jungmanova 14851 01 Bratislava  
Predložená ponuka uchádzača č. 3 v  plnom rozsahu spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré 
boli uvedené vo výzve na predloženie ponuky a  bude zaradená do vyhodnotenia. 
 
Vyhodnotenie splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky je uvedený v zápise- 
Posúdenie predložených dokladov ( splnenia požiadaviek na predmet zákazky, náležitosti ponuky), 
ktorý tvorí prílohu predmetnej zápisnice. 
 

b) Výsledné poradie hodnotených ponúk: 

P. 
č. Obchodné meno a sídlo uchádzača Zmluvná cena celkom 

v EUR s DPH Poradie 

1. 
PEGAS EU, spol. s.r.o. 
Coboriho 2, 949 01 Nitra 

13 908,12 
 

I. 
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2. 
COMANDER s.r.o. 
Novozámocká 102, 949 05 Nitra 

17 578,28 
 

III. 

3. 
ŠP3 s.r.o. 
Jungmanova 14, 851 01 Bratislava 

16 251,91 
 

II. 

 
 
Identifikácia uchádzača, ktorý sa umiestnil na 1. mieste 
 
PEGAS EU, spol. s.r.o. Coboriho 2, 949 01 Nitra 
 
Po vyhodnotení ponúk na základe kritéria si verejný obstarávateľ opakovane preveril na verejne 
dostupných portáloch, či uchádzač, ktorý sa predbežne umiestnil na 1. mieste v poradí spĺňa 
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f)  .  
Po posúdení splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ konštatoval, že uchádzač č. 2 spĺňa 
podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom. 
   
7. Identifikácia úspešného uchádzača: 
 
Z predložených ponúk bola ponuka uchádzača č. 1:  PEGAS EU, spol. s.r.o. Coboriho 2, 949 01 Nitra 
, IČO: 47 134 623 cenovo najvýhodnejšia.   
 
8. Meno a priezvisko, funkcia a pracovisko zamestnanca, ktorý vykonal prieskum:  
 
Ing. Iveta Beslerová, osoba poverená realizáciou verejného obstarávania 

Vyhlásenie: 

Ing. Iveta Beslerová, týmto vyhlasujem, že pri vykonávaní tohto prieskumu trhu som postupovala 
transparentne, odborne, v súlade so svojim najlepším presvedčením a nestranným spôsobom voči 
všetkým osloveným subjektom s dôrazom na účelné, efektívne a hospodárne vynakladanie finančných 
prostriedkov verejného obstarávateľa. 

Zapísal: Ing. Iveta Beslerová, osoba poverená vykonaním prieskumu trhu 

Hrubý Šúr,  08.10.2019 

 

  

                                                                               ................................................................. 

                                           Ing. Adrián Takács, starosta obce 

Prílohy: 

1. Posúdenie predložených dokladov  
2. Ponuky uchádzačov 
3. Vylúčenie konfliktu záujmov  
4. Register zákaz účasti vo VO – UVO 

 


