
  

Obec Čučma 
Obecný úrad č.47, 048 01 Čučma 

Tel.: 058/ 7325780, 0915 938720, e-mail: obecny.urad@obeccucma.sk  

 
Z á p i s n i c a  z vyhodnotenia verejného obstarávania zákazky zadávanej postupom 

podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení platných predpisov 
ako  civilná zákazka s nízkou hodnotou     

 
Verejný obstarávateľ: Obec Čučma, Čučma č.47, 048 01 Čučma  
Názov zákazky: „Detské ihrisko pri Materskej škole“     
Predmet zákazky: Predmetom zákazky je vybudovanie (zhotovenie) detského ihriska v obci 
Čučma  na základe projektovej dokumentácie pre realizáciu diela. Ide o zákazku na stavebné 
práce a dodanie tovaru bežne nedostupného na trhu s hlavným kódom CPV:  
45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská  
37535200-9 - Zariadenie ihrísk  
 
Rozsah zákazky: Vybudovanie detského ihriska pozostáva z vybraných herných prvkov.  
Detské ihrisko je zostavené z jednotlivých herných prvkov, zostáv, pre inkluzívnu hru. 
Navrhované herné prvky, zostavy sú certifikované a sú navrhnuté tak, aby spĺňali platné 
predpisy vydané pre zariadenie a povrchy detských ihrísk, t.j. v zmysle normy EU - STN EN 
1176 a 1177. Navrhované herné prvky sú určené pre rôzne vekové kategórie. Poskytujú 
možnosti na hru a rozvoj pohybových aktivít, orientovaných na hrubú motoriku, priestorovú 
orientáciu, sústredenie, na tréning balančných a koordinačných schopností.  
Celkovo sú v zmysle projektovej dokumentácie navrhnuté dole uvedené herné prvky:  

•   č1. Dvojvežová zostava s 2 šmýkačkami, tunelom, výlezným mostíkom, lezeckou stenou 
a lanovou stenou – oceľový jakel 80x80x3 mm z konštrukčnej ocele, komplet popis v 
Technickom liste. Dopadová plocha v zmysle normy STN EN 1177. 

• č2.Detský kolotoč oceľ – povrchová úprava žiarovo zinkovaná s vrchnou vrstvou 
vypaľovacej farby KOMAXIT – certifikovaná dopadová plocha podľa STN EN1177, 
komplet popis v Technickom liste. 

  •  č3.Pružinová hojdačka KONÍK. HOPE plast s UV filtrom, hrúbka 19 mm. certifikovaná 
dopadová plocha podľa STN EN1177, komplet popis v Technickom liste. 

 
- Konštrukcia jednotlivých herných prvkov je riešená ergonomicky pre fyziognómiu a 

motorické schopnosti detí.  
- Popis jednotlivých herných prvkov, zostáv, určenie pre vekové kategórie, materiálové 

zloženie, kritická výška pádu, požiadavky na dopadovú plochu, veľkosť bezpečnostnej 
zóny viď technické listy.  

- Herné prvky sú dodávané na stavbu ako celok. Osadenie, resp. kotvenie jednotlivých 
herných prvkov je riešené osadením do betónových základov, v zmysle kotevného plánu 
výrobcu herných prvkov.  

- Jednotlivé herné prvky musia byť osadené tak, aby základové konštrukcie nezasahovali do 
dopadovej plochy, t.j. horná hrana betónového základu sa musí nachádzať pod úrovňou 
spodnej hrany dopadovej plochy, tak aby bola zabezpečená požadovaná hrúbka 
konštrukcie dopadovej plochy.  

- Výrobca, resp. dodávateľ herných prvkov je ďalej povinný priložiť návod na inštalovanie 
zariadenia, na jeho odbornú montáž, postavenie a umiestnenie, v zmysle STN EN 1176-1 
čl. 6.1.  

- Po osadení jednotlivých herných prvkov je potrebné každé zariadenie označiť čitateľne a na 
viditeľnom mieste pevne uchytenou informačnou tabuľkou v zmysle STN EN 1176-1 čl. 7. 
(druh materiálu, typ zariadenia, výrobné číslo a podobne).  
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- Zemné práce tvorí odhumusovanie a následný odkop zeminy pre navrhovanú dopadovú 

plochu detského ihriska. Následne je potrebné zrealizovať úpravu pláne a zatrávnenie. 
Vyťažená zemina bude odvezená na skládku do 20 km. Zemina je zatriedená ako ostatný 
odpad.  

Dopadová plocha: Na zabezpečenie požadovanej kvality dopadovej plochy je gumená rohož., 
t.j. v zmysle normy EU - STN EN 1176 a 1177.  
 
1. Miesto a čas vyhodnotenia ponúk: 
      zasadacia miestnosť Obecného úradu Čučma   
      dňa: 4. júla 2019, o 11:30 hod. 
 
2. Komisia na vyhodnotenie ponúk: 
       Predseda komisie:     Ing. Miroslav Boldiš   
       Členovia komisie:       Alexander Szőllős     
                                          Ing. arch. Peter Bischof  
 

3. Do súťaže boli doručené ponuky (počet ):  3 
Kritérium na vyhodnocovanie ponúk : najnižšia cena celkom.  

      Kritérium je celková cena v Eur s DPH, relatívna váha kritéria 100 %.  
Hodnotenie cenových ponúk bol vykonaný na základe výzvy na predloženie cenových 
ponúk osloveným záujemcom. Súčasťou výzvy bol rozsah služby v tabuľkovej forme. 
Výzvy boli 26.6.2019 zverejnené na webovej stránke obce a doručené emailom trom 
záujemcom a jeden si prevzal osobne, ktorí boli identifikovaní ako oprávnení 
uskutočňovať tieto práce v rozsahu predmetu zákazky. Dňa 26.6.2019 bola doručená 
výzva týmto záujemcom:  
- Brano s.r.o., Valča 356, 038 35 Valča, IČO : 47580330, , info@certifikovaneihriska.sk   
- Peter Bajan, Sídlisko Rovienka 1284/4, 985 05 Kokava nad Rimavicou, IČO: 

46480099, info@bajansport.sk,   
- OLI Ihriská s.r.o.,  Jasová č.230, 941 34 Jasová, IČO: 47 241 888, 

agatoliv@yahoo.com,    
- Ateliér 54 s.r.o., Lipovník č.262, 04942 Lipovník, IČO: 47867761, (tel.: 0908088677).  
 

    Na základe potvrdenia o prevzatí ponúk boli doručené tieto ponuky:  
1.  OLI Ihriská s.r.o.,  Jasová č.230, 941 34 Jasová, IČO: 47 241 888, 

agatoliv@yahoo.com doručené poštou dňa 28.06.2019 o 920 hod (R2019/802) 
pod poradovým číslom 1. 

2.  Brano s.r.o., Valča 356, 038 35 Valča, IČO : 47580330, 
info@certifikovaneihriska.sk,  doručené poštou dňa 28.06.2019 o 930 hod 
(R2019/803)  pod poradovým číslom 2. 

3.  Ateliér 54 s.r.o., Lipovník č.262, 049 42 Lipovník, IČO: 47 867 761, (tel.: 0908 
088 677) doručené poštou dňa 03.07.2019 o 930hod (R2019/808) pod 
poradovým číslom 3. 

 
Komisia overila dodanie ponúk a firmy, ktoré ponúkli cenové ponuky. Podmienky účasti 
v zmysle §32 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní boli posúdené podľa 
oprávnenia činnosti v obchodnom a živnostenskom registri. Po otvorení ponúk komisia sa 
oboznámila s predloženými ponukami a cenami a každú ponuku označila poradovým 
číslom podľa doručenia (viď potvrdenie o doručení). Komisia identifikovala a vyhodnotila 
splnenie podmienok účasti u každého uchádzača: 
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-  Uchádzači predložili cenové ponuky v mene euro bez DPH a vrátane DPH za predmet 

zákazky viď Príloha č. 1 tejto výzvy. Ponúknutá cena je konečná a bude zahrňovať 
všetky náklady budúceho dodávateľa - víťaza tejto verejnej súťaže na realizáciu diela. 
Uchádzač upozornil verejného obstarávateľa na skutočnosť, že je alebo nie je 
platcom DPH.  

-  Úspešný uchádzač splnil všetky požiadavky (zachovanie architektonického diela a 
bude mať použité požadované materiály. Uchádzači  neboli zo súťaže vylúčený, lebo 
splnili podmienky účasti.  

 
Potom podľa návrhov na plnenie kritérií vykonala vyhodnotenie. Kritérium vykonania 
prieskumu trhu je podľa najnižšej ceny celkom s DPH.   

 
Vyhodnotenie podľa kritéria najnižšej ceny celkom :  
Celková cena v Eur s DPH, relatívna váha kritéria 100 % (max. 100,00 bodov). 
Maximálny počet 100,00 bodov bolo hodnotenej ponuke s najnižšou navrhovanou 
celkovou cenou celkom v Eur s DPH . Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu hodnotenú 
ponuku za realizáciu predmetu zákazky v rámci tohto kritéria bolo vypočítané ako podiel 
tejto najnižšej celkovej ceny v Eur s DPH a navrhovanej ceny v Eur s DPH 
vyhodnocovanej ponuky, vynásobený stanoveným maximálnym počtom bodov (100,00 
bodov) tohto kritéria.  

 
4.  Plnenie kritéria najvýhodnejšej ponuky určenej verejným obstarávateľom na hodnotenie 

ponúk uplatnili v svojich návrhoch uvedení uchádzači, ktorí predložili ponuku, splnili 
podmienku účasti a boli zaradený do vyhodnotenia ponúk podľa poradia doručenia ponúk  
: 

Porad. 
Číslo:  

Obchodné meno a adresa sídla 
uchádzača 

Ponuková cena 
(vrátane DPH) 

(bez DPH) 

 
Počet bodov Poradie 

1. 
OLI Ihriská s.r.o.,  Jasová č.230, 
941 34 Jasová,  
IČO: 47 241 888 

10.843,80 Eur      
9.036,50 Eur  

 
97,14% = 

97,14 bodov 
2. 

2. 
Brano s.r.o., Valča 356,  
038 35 Valča, 
IČO : 47580330 

10.534,20 Eur 
8.778,50 Eur 

 
100% =  

100 bodov 
1. 

3. 
Ateliér 54 s.r.o., Lipovník č.262, 
049 42 Lipovník,  
IČO: 47 867 761 

10.915,56 Eur 
9.096,30 Eur 

 
96,51% = 

96,51 bodov 
3. 

 
Hodnotenie:  

1. OLI Ihriská s.r.o.                  Cena = 10.534,20 / 10.843,80 = 0,9714 x 100 = 97,14 
                                         Spolu =                                                  97,14 bodov 
 

2. Brano s.r.o.                          Cena = 10.534,20 / 10.534,20 = 1,00 x 100 = 100,00 
                                                         Spolu =                                                 100,00 bodov 
 

3. Ateliér 54 s.r.o.                    Cena = 10.534,20 /10.915,56 = 0,9651 x 100 = 96,51 
                                               Spolu =                                                   96,51 bodov   
 

5. Identifikácia úspešného  dodávateľa : 
       Brano s.r.o., Valča 356, 038 35 Valča, IČO : 47 580 330. 
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6. Obstarávacia cena víťaznej ponuky   
       Cena bez DPH je 8.778,50 €. DPH 20 % = 1.755,70 €.  
       Celková cena s DPH = 10.534,20 €. 
        
7. Zdôvodnenie výberu : 

Vybratý dodávateľ splnil kritéria účasti a vyhodnotenia - bol  najvýhodnejší – získal 100 
bodov. V poradí druhá bola spoločnosť OLI Ihriská s.r.o.,  Jasová č.230, 941 34 Jasová, 
ktorá získala 97,14 bodov a tretia bola firma Ateliér 54 s.r.o., Lipovník č.262, 049 42 
Lipovník, IČO: 47 867 761, ktorá získala 96,51 bodov. 

 
8. Spôsob vzniku záväzku : 
       Na základe zmluvy o dielo a jej príloh na uskutočnenie stavebných prác.  
 
Podpísaní členovia komisie na vyhodnotenie verejného obstarávania zákazky 
prieskumom trhu podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z.z. v znení platných predpisov, týmto 
vyhlasujeme, že nie sme v konflikte záujmov podľa §23 a v súvislosti s 
týmto hodnotením ponúk budeme zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených 
ako dôverné §22, ktoré nám uchádzači poskytli a označili. 
 
Všetci členovia komisie potom podpísali zápisnicu : 
 
Ing. Miroslav Boldiš                        ..................................................... 
 
Alexander Szőllős                                 ..................................................... 
 
Ing. arch. Peter Bischof                ..................................................... 
                                                                                               
Čučma, dňa  04. 07.  2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


