
  
 

 

  
ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI  

zo dňa 11.6.2020  
podľa § 40 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)  
 
 

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa            

  Názov organizácie:  Mesto Žiar nad Hronom 
  Sídlo organizácie:  Mestský úrad, Štefana Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 
  IČO:  00 321 125 
  Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.  
 Kontaktné osoby: 
  vo veciach  verejného obstarávania: 
  Mgr. Martina Klacek, tel.č. 045 - 678 71 36, e-mail: martina.klacek@ziar.sk  

   
 
2. Predmet zákazky: Dobudovanie výškarskeho sektoru a sektoru hodu oštepom - 4. ZŠ 

Predmetom zákazky je dobudovanie výškarskeho sektoru a sektoru hodu oštepom - 4. ZŠ v areáli IV. 
ZŠ na ulici Jilemnického v Žiari nad Hronom. 

 

           
3.  Zoznam uchádzačov 
     Výzva na predloženie ponuky bola zverejnená na www. stránke mesta Žiar nad Hronom, dňa 3.6.2020. 
Na základe Výzvy  boli  ku dňu predkladania ponúk 11.6.2020  do 09:00 hod. predložené nasledovné 
ponuky: 
 
 

P. č.  
 

Obchodné meno a sídlo uchádzača: 
Dátum a čas predloženia 
CP: 

1. 
ASTRIUM, s.r.o., Kúpeľná 2349/1,  927 01 Šaľa  (IČO: 
44269161, SK) 

Došlo: 11.06.2020 08:35:50 
Prostredníctvom emailu 

2. 
FUNNYSPORT SLOVENSKO, s.r.o., Dlhá 89B, 909 01 Nitra 
(IČO: 36536245, SK) 

Došlo: 11.06.2020 08:40:13 
prostredníctvom emailu 

 
3. 

Pesmenpol, spol. s r.o., Železničiarska 16, 080 01 Prešov (IČO: 
36507881, SK) 

Došlo: 10.06.2020 12:22:13 
prostredníctvom emailu 

4. 
SPORT NITRA, s.r.o., Pražská 2, 949 11 Nitra (IČO: 36782041, 
SK) 

Došlo: 10.06.2020 14:26:40 
prostredníctvom emailu 

5. 
MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany (IČO: 
36407020, SK) 

Došlo: 11.06.2020 08:31:21 
prostredníctvom emailu 

 
 
4.   Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia záujemcov podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zák. 

č.  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
   

   Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:    
       Ich splnenie preukáže uchádzač podľa § 32 ods. 2  písm. e)  a f) Zákona č. 343/2015 Z. z zákona o 

verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií, písm. f) 
doložením čestného vyhlásenia: 

 
1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona 

o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f)  zákona o 
verejnom obstarávaní,  a to:  

mailto:martina.klacek@ziar.sk


  
 

 

-  dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa 
§ 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce, alebo poskytovať službu § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní);  
- uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti podľa § 32, ods. 2, písm. f) zákona 
o verejnom obstarávaní doložením čestného vyhlásenia, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní. 
 

2.    Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného  postavenia  
podľa § 37 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z.  verejnom obstarávaní o  za každého člena skupiny 
osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného 
a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Splnenie 
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z.  verejnom obstarávaní 
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 

 
3.    Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s 

ustanovením § 32 zákona č. 343/2015  o verejnom obstarávaní, a v súlade s bodom 12 výzvy na 
predkladanie ponúk.  Po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk verejný 
obstarávateľ vyhodnotil splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky v súlade s § 
55 ods. 1, § 40 a § 53 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

Splnenie podmienok účasti 

P. 
č. 

Obchodné meno a sídlo uchádzača: 

§ 32 ods. 1 písm. e) a f) 
v nadväznosti na ods. 2 písm. e) 
a f) zákona č. 343/2015 Z. z zákona  
o verejnom obstarávaní, v súlade 
s bodom 12.3 výzvy 
 

1. 
ASTRIUM, s.r.o., Kúpeľná 2349/1,  927 01 Šaľa  (IČO: 
44269161, SK) 

SPLNIL 
 

2. 
FUNNYSPORT SLOVENSKO, s.r.o., Dlhá 89B, 909 01 Nitra 
(IČO: 36536245, SK) 

SPLNIL 
 

 
3. 

Pesmenpol, spol. s r.o., Železničiarska 16, 080 01 Prešov 
(IČO: 36507881, SK) 

SPLNIL 
 

4. 
SPORT NITRA, s.r.o., Pražská 2, 949 11 Nitra (IČO: 
36782041, SK) 

SPLNIL 
 

5. 
MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany (IČO: 
36407020, SK) 

SPLNIL 
 

 
 
5.  Výsledné poradie uchádzačov podľa stanoveného kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
 

P.č. Obchodné meno 
Adresa alebo sídlo uchádzača 

1. ASTRIUM, s.r.o., Kúpeľná 2349/1,  927 01 Šaľa  (IČO: 44269161, SK) 

2. FUNNYSPORT SLOVENSKO, s.r.o., Dlhá 89B, 909 01 Nitra (IČO: 36536245, SK) 

 
3. Pesmenpol, spol. s r.o., Železničiarska 16, 080 01 Prešov (IČO: 36507881, SK) 

4. SPORT NITRA, s.r.o., Pražská 2, 949 11 Nitra (IČO: 36782041, SK) 

5. MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany (IČO: 36407020, SK) 

 
 
 



  
 

 

 
 
6. Záver   
Komisia konštatuje, že uchádzač FUNNYSPORT SLOVENSKO, s.r.o., Dlhá 89B, 909 01 Nitra (IČO: 
36536245, SK), ktorý predložil ponuku a zúčastnil sa verejného obstarávania,  splnil podmienky účasti 
stanovené zákonom a verejným obstarávateľom.  
      
 
  
Mgr. Martina Klacek, referent VO         ........................................ 
 
 
Ing. Ľubomír Polák, referent VO         ........................................ 
                                           
 
V Žiari nad Hronom, 11.6.2020 


