
 

 
ZÁZNAM 

z vyhodnotenia cenových ponúk 
k predmetu zákazky s názvom 

 
Výstavba multifunkčného ihriska na ul. Bardejovská Zábava v meste Bardejov  

     
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 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:   Mesto Bardejov 
 Sídlo:   Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov 
 IČO:   00 321 842 
 DIČ:   2020622923    
 Štatutárny orgán:  MUDr. Boris Hanuščak, primátor mesta 
 Kontaktná osoba:   Ing. Vladimír Dušenka 
 Kontakt:   vladimir.dusenka@bardejov.sk, 054/4862 153   
 
2. Druh verejného obstarávateľa:  
 Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.  
 
3. Názov predmetu zákazky:  
           Výstavba multifunkčného ihriska na ul. Bardejovská Zábava v meste Bardejov  
 
4. Druh zákazky: 
 
 Zákazka  na poskytnutie stavebných prác. 

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
 
 Hlavný slovník: 45236110-4  Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská  
                        39293400-6  Umelý trávnik  
 
6. Opis a rozsah predmetu zákazky: 
  

Výstavba multifunkčného ihriska na ul. Bardejovská Zábava v meste Bardejov. 
Multifunkčné ihrisko bude situované v Bardejove na ul. Bardejovská Zábava pri potoku Šibská 
voda, kde takýto druh športového vybavenia chýba. Teraz sa tu nachádza trávnatá plocha. 
Multifunkčné ihrisko bude určené pre futbal, volejbal a nohejbal. Bude rozmerov 33,0 x 18,0 m 
s umelým trávnatým povrchom a mantinelmi s ochrannými sieťami. Ihrisko bude slúžiť pre 
verejnosť. Najprv sa odstráni vrchná (humusová) vrstva hrúbky 200 mm z dotknutej  
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trávnatej  plochy. Potom sa urobí samotný odkop zeminy na požadovanú úroveň stavebnej 
pláne – t.j. na  0,35 až -0,40 od hornej úrovne ihriska. Ďalej je potrebné realizovať výkopy pre  
drenáž v osovej 
vzdialenosti 4,0 m Samotný výkop rýh pre drenážny systém bude realizovaný postupne od   
zaústenia do vsakovanej jamy. Pri výkopoch je nutné dbať, aby dno ostalo pevné a dodržať  
požadovaný min sklon. Drenážne rúry DN 100 a DN 150 sa uložia do drenážnej ryhy. Hĺbka  
rýhy bude minimálne 0,4 m od úrovne dna stavebnej pláne a šírka bude 0,4 m. Následne bude  
rýha zasypaná drveným kamenivom min. frakcie 16-32 mm. Ďalšie výkopy budú realizované  
pre potreby zhotovenia pätiek pre kotvenie stĺpikov mantinelového systému a oplotenia.  
Prebytočná zemina bude vyvezená dodávateľom na skládku. Uvažovaná plocha stavebnej pláne  
budúceho ihriska bude zarovnaná do sklonu 0,5 % a následne treba plochu pre hutniť v zmysle  
STN 736133. 
Minimálne požadované vlastnosti povrchovej úpravy multifunkčného ihriska musia  obsahovať  
následujúce parametre. Výška vlákna 15 mm až  20 mm. Minimálna hustota vpichov 22 000  
/m2. Minimálna hmotnosť trávnika bude 2150 g/m2. Dtex: min 6600. Výplň bude kremičitým  
pieskom sušeným v množstve minimálne 18 kg/m2. 
Navrhované multifunkčné ihrisko bude osvetlené metal-halogénovými výbojkovými svetlo- 
metmi 1x400W osadenými na parkových pozinkovaných stožiaroch 7m, ktoré sa osadia 
v rohoch ihriska. Bodom napojenia svietidiel bude existujúci betónový podperný bod  
distribučnej NN siete VSD a.s. realizovanej závesným káblom NF2AX 4x120. 
 

 
7. Otváranie ponúk: 

Verejné obstarávanie bolo vykonané v termíne od 31.7.2019 do 12.8.2019, a to e-mailovým 
oslovením troch dodávateľov. 

  Zoznam dodávateľov, ktorým bola poskytnutá výzva na predloženie ponuky: 

1. Pesmenpol spol. s. .r. o., Železničiarska 16, 080 01 Prešov – oslovený e-mailom dňa 
31.7.2018 zaslaním výzvy na: pesmenpol@-com.sk 

2. ELINEX BJ s.r.o Štefániková 3163, 085 01 Bardejov - oslovený e-mailom dňa 31.7. 
zaslaním výzvy na rejko@sportservice.sk  

3. PAVLIČKO  s. r. o., , Osikov 237, 086 42 Hertník – oslovený e-mailom dňa 
31.7.2018 zaslaním výzvy na: pavlicko@pavlicko.sk   

4. MARO,  s.r.o. Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany – oslovený e-mailom dňa 31.7.2019 
zaslaním výzvy na vystavba@marotrade.eu  

 

8. Vyhodnotenie ponúk: 

Uchádzači, ktorí predložili cenové ponuky a splnili podmienky účasti: 

 

P. 

č. 

Identifikácia 

uchádzača 

Spôsob / 

dátum a čas 

predloženia 

cenovej 

ponuky 

Názov položky 
M

J 

Cena 

celkom 

v EUR bez 

DPH 

DPH 20 

% 

Cena 

celkom 

v EUR s 

DPH 

1. 

SPORT 

SERVICE  s. .r. 

o., Diaková 111, 

038 02 Diaková 

poštou / 

8.8.2018  
Výstavba multifunkčného 
ihriska na ul. Bardejovská 
Zábava v meste Bardejov 

ks 61 640,00   12 328,00 73 968,00 
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2. 

SAGANSPORT  

s.r.o. Duklianska 

15, 085 01 

Bardejov 

poštou / 

9.8.2019   
Výstavba multifunkčného 
ihriska na ul. Bardejovská 
Zábava v meste Bardejov 

ks 53 740,59 10 748,12 64 488,71 

3. 

SLOVIMM,  

s.r.o. Pri štadióne 

8B, 905 51 Holíč 

e-mailom / 

9.8.2019 o 

14.09 hod. 

Výstavba multifunkčného 
ihriska na ul. Bardejovská 
Zábava v meste Bardejov 

ks 56 002,21 11 200,44 67 202,65 

4. 

M. Cup 

Production s.r.o., 

Na pažití 14, 900  

21 Svätý Jur 

e-mailom / 

11.8.2019 

o 23.32 hod. 

Výstavba multifunkčného 
ihriska na ul. Bardejovská 
Zábava v meste Bardejov 

ks 49 892,34   9 978,47 59 870,80 

5. 

MARO s.r.o., 

Podhradská cesta 

2, 038 52 Sučany 

e-mailom / 

12.8.2019 o 

8.42 hod. 

Výstavba multifunkčného 
ihriska na ul. Bardejovská 
Zábava v meste Bardejov 

ks 54 639,40 10 927,88 65 567,28 

6. 

PAVLIČKO s.r.o.  

Osikov 237, 086 

42 Hertník, 

e-mailom / 

12.8.2018 

o 22.07 hod. 

Výstavba multifunkčného 
ihriska na ul. Bardejovská 
Zábava v meste Bardejov 

ks 49 465,17   9 893,03 59 358,20 

 

 

Uchádzači ktorí nepredložili úplnú cenovú ponuku: 

P. 

č. 

Identifikácia 

uchádzača 

Spôsob / 

dátum a čas 

predloženia 

cenovej 

ponuky 

Názov položky 
M

J 

Cena 

celkom 

v EUR bez 

DPH 

DPH 20 

% 

Cena 

celkom 

v EUR s 

DPH 

1. 

ELINEX-BJ  s..r. 

o., Štefánikova 

3163, 085 01  

Bardejov 

e-mailom / 

12.8.2018 

o 19.55 hod. 

Výstavba multifunkčného 
ihriska na ul. Bardejovská 
Zábava v meste Bardejov 

ks 60 905,57  12 181,11 73 086,68 

2. 

MOSK s.r.o.  

Konštantínova 6, 

080 01 Prešov 

e-mailom / 

12.8.2018 

o 21.12 hod. 

Výstavba multifunkčného 
ihriska na ul. Bardejovská 
Zábava v meste Bardejov 

ks 60 496,72   12 099,34 72 596,06 

 

1.   ELINEX-BJ s.r.o. Štefánikova 3163, 085 01 Bardejov. Uvedený uchádzač bol vylúčený 
z dôvodu, že  nepredložil technický list, ktorý je súčasťou ponuky na základe výzvy na 
predloženie cenovej ponuky bod  12 c).  

2.    MOSK s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov. Uvedený uchádzač bol vylúčený z dôvodu, že  
nepredložil technický list, ktorý je súčasťou ponuky na základe výzvy na predloženie cenovej 
ponuky bod  12 c).  

 

 



9. Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky: 

Úspešným uchádzačom je PAVLIČKO s. r. o. , Osikov 237, 086 42 Hertník, ktorý predložil 
cenovú ponuku vo výške 49 465,17 EUR bez DPH  (59 358,20 s DPH). 

Ponuka úspešného uchádzača bola verejným obstarávateľom vyhodnotená ako cenovo 
a následne aj ekonomicky najvýhodnejšia, a to na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk – 
najnižšia cena celkom v EUR s DPH.  

10. Ďalšie informácie: 

Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom výsledok 
vyhodnotenia ponúk.  

Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a uzavrie s ním zmluvu o dielo podľa 
§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade 
s jeho predloženou ponukou, podmienkami vyhláseného verejného obstarávania 
a ustanoveniami príslušných právnych predpisov.   

Neúspešným uchádzačom oznámi, že neuspeli s uvedením dôvodov neprijatia ich ponúk. 

 

 

V Bardejove, dňa 15.8.2019 

 

     

            MUDr. Boris Hanuščak 
         primátor mesta 
     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedúci oddelenia: Ing. Miroslav Grus Podpis:  
 
............................................... 

e-mail :  miroslav.grus@bardejov.sk 

IČO: 00321842    |    DIČ: 2020 622923    |    www.bardejov.sk 
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