
 
RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. 

 

 

ZÁPISNICA 
Z OTVÁRANIA A VYHODNOTENIA PONÚK 

  

„Rekonštrukcia výbojkového osvetlenia na LED technológiu s 
reguláciou intenzity – Zimný štadión Vladimíra Dzurillu“ 

  

1. Všeobecné informácie: 

Verejný obstarávateľ:  Ružinovský športový klub, p. o. (skrátene RŠK, p. o.), Mierová ul. 21, 

821 05 Bratislava 

Postup: 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“) 

Druh zákazky: uskutočnenie stavebných prác 

Spôsob vyhlásenia: Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 09.06.2021 

Dátum zverejnenia výzvy: 09.06.2021 prostredníctvom elektronického systému ERANET a na 

webovej stránke verejného obstarávateľa 

Lehota na predkladanie ponúk:  18.06.2021 do 10:00 hod. 

Predpokladaná hodnota zákazky:  179 690,46 EUR bez DPH, čo je 215 628,55 EUR s DPH 

Doba plnenia: 120 kalendárnych dní od prevzatia staveniska 

Kritériá hodnotenia: Najnižšia cena v EUR s DPH   

Elektronická aukcia: Nie 
Spôsob financovania: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov 
verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúr je 
30 dní odo dňa jej doručenia. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje. 
Platobné podmienky a fakturácia sú predmetom článku IV. Zmluvy o dielo. 
Zmluvný vzťah: Zmluva o dielo 

2. Komisia na vyhodnotenie ponúk: 

Verejný obstarávateľ zriadil na výber zhotoviteľa komisiu: Nie 

Na otváraní a vyhodnocovaní ponúk sa zúčastnili procesní a odborní garanti verejného 

obstarávateľa: 

1. JUDr. Andrea Korcová 

2. Ing. Ľubomír Lenár 

3. Mgr. Beáta Šimorová 

4. Ing. Ivan Drgoňa 

 

3. Zoznam záujemcov: 

Zoznam oslovených potenciálnych možných záujemcov: 0 
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4. Otváranie ponúk:  

Z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti 

s pandémiou šírenia ochorenia COVID-19 a prijaté bezpečnostné opatrenia verejným 

obstarávateľom, a pri zohľadnení skutočnosti, že ide o zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 

zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ v tomto prípade nerealizoval verejné 

otváranie ponúk a po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk stanovenej do 09.06.2021 do 10:00 

hod., pristúpil k otváraniu ponúk, predložených prostredníctvom elektronického systému 

ERANET v lehote na predkladanie ponúk odbornými zamestnancami.  

 

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa konalo dňa 09.06.2021 po uplynutí lehoty na predkladanie 

ponúk v priestoroch kancelárie č. 208 a prostredníctvom systému ERANET.  

 

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk uskutočnili procesní a odborní garanti verejného 

obstarávateľa, ktorí preverili neporušenosť ponúk v systéme ERANET a až potom pristúpili k ich 

otvoreniu. Po otvorení ponúk bolo nahlas prečítané obchodné meno a adresa sídla uchádzača a 

jeho návrh na plnenie kritéria. Ponuky systém ERANET usporiadal v poradí v akom boli doručené. 

V takomto poradí sú uvedené aj v zozname uchádzačov. 

 

V lehote na predkladanie ponúk ponuku predložili 3 uchádzači: 

 

5. Zoznam uchádzačov: 

P. č. Obchodné meno/názov Adresa sídla/miesta podnikania 
Dátum a čas 
predloženia 

ponuky 

1. KOOR, s.r.o. 
Mlynské Nivy 56, 821 05 
Bratislava, IČO: 45 628 246 

17.06.2021 11:47 

2. NBB Bohemia s.r.o. 
Sídlište 693, 407 22 Benešov nad 
Ploučnicí, Česká republika IČO: 
25 016 261 

18.06.2021 08:35 

3. 
LIGHTECH spoločnosť s ručením 
obmedzeným 

Stará Vajnorská 90, 831 04 
Bratislava, IČO: 35 796 332 

18.06.2021 09:35 

 

6. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky: 

Kontrola podmienok účasti: 

Požiadavka na ponuku 
NBB Bohemia 

s.r.o. 

LIGHTECH 
spoločnosť s 

ručením 
obmedzeným 

KOOR, s.r.o. 

Čestné vyhlásenie uchádzača, že je 
oprávnený uskutočňovať stavebné 
práce, ktoré sú predmetom zákazky 
a že nemá uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej 

Splnil 

Uchádzač nebol 
hodnotený nakoľko 
bol ako druhý v 
poradí  vyzvaný zo 
strany verejného 
obstarávateľa 

Splnil 
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Požiadavka na ponuku 
NBB Bohemia 

s.r.o. 

LIGHTECH 
spoločnosť s 

ručením 
obmedzeným 

KOOR, s.r.o. 

republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu 

Žiadosťou 
o vysvetlenie alebo 
doplnenie ponuky 
podľa § 40 ods. 4 
a podľa § 55 ods. 1 
zákona o verejnom 
obstarávaní 
o vysvetlenie 
ponuky. V lehote 
stanovenej na 
vysvetlenie, 
uchádzač zaslal 
svoje vyjadrenie 
s tým, že od svojej 
ponuky odstupuje, 
nakoľko za danú 
cenu už nie je 
schopný 
predmetný projekt 
realizovať 

Zoznam minimálne troch 
uskutočnených stavebných prác za 
predchádzajúcich päť rokov odo dňa 
vyhlásenia tohto verejného 
obstarávania rovnakého alebo 
podobného charakteru ako je 
predmet zákazky (napr. 
rekonštrukcia alebo výstavba LED 
osvetlenia s reguláciou intenzity). Z 
toho jedna zákazka musí byť v 
hodnote minimálne 120 000 € bez 
DPH. Zoznam bude obsahovať 
zmluvné ceny, lehoty dodania a 
mená odberateľov. Predložený 
zoznam bude obsahovať aj stručný 
opis zákazky, meno a tel. číslo 
kontaktnej osoby zmluvného 
partnera/odberateľa, u ktorej je 
možné si uvedené údaje overiť. 

Splnil 
Nehodnotený – 
odstúpil od ponuky 

Splnil 

Vyplnená príloha č. 3 -  Výkaz výmer 
– Hala I (hlavná hala), Hala II 
(vedľajšia hala) 

Splnil 
Nehodnotený – 
odstúpil od ponuky 

Splnil 

Návrh na plnenie kritéria - vyplnená 
príloha č. 1 Výzvy na predkladanie 
ponúk 

Splnil 
Nehodnotený – 
odstúpil od ponuky 

Splnil 
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Požiadavka na ponuku 
NBB Bohemia 

s.r.o. 

LIGHTECH 
spoločnosť s 

ručením 
obmedzeným 

KOOR, s.r.o. 

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti: 
Elektrotechnik na riadenie činnosti 
alebo na riadenie prevádzky podľa § 
23 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. alebo 
ekvivalent. 

Nesplnil 
(Uchádzač bol 
vylúčený podľa § 
40 ods. 6 písm. a) 
zákona o verejnom 
obstarávaní pre 
nesplnenie 
podmienok účasti 

Nehodnotený – 
odstúpil od ponuky 

Splnil 

Návrh Zmluvy o dielo – podľa prílohy 
č. 4 Výzvy na predkladanie ponúk – 
podpísaný oprávnenou osobou 
uchádzača 

Splnil 
Nehodnotený – 
odstúpil od ponuky 

Splnil 

Svetlo-technický návrh nového LED 
osvetlenia spracovaný v zmysle 
Prílohy č. 2 Opis predmetu zákazky 
Výzvy na predkladanie ponúk 

Splnil 
Nehodnotený – 
odstúpil od ponuky 

Splnil 

Katalógové technické listy 
navrhovaných LED svietidiel 

Splnil 
Nehodnotený – 
odstúpil od ponuky 

 

Katalógové technické listy systému 
riadenia intenzity osvetlenia DALI 
(riadiaci modul aj ovládač), alebo 
ekvivalent. 

Splnil 
Nehodnotený – 
odstúpil od ponuky 

Splnil 

CE Vyhlásenie o zhode na LED 
svietidlá s potvrdením, že LED 
svietidlá vyhovujú požiadavkám 
nasledovných noriem: STN EN 
60598-1, STN EN 60598-2-1, STN 
EN 62471, STN EN IEC 63 000, STN 
EN 55015, STN EN 61 547, STN EN 
61 000-3-2, STN EN 61 000-3-3. 

Splnil 
Nehodnotený – 
odstúpil od ponuky 

Splnil 

CE Vyhlásenie o zhode na systém 
riadenia intenzity osvetlenia DALI 
(riadiaci modul aj ovládač), alebo 
ekvivalent. 

Splnil 
Nehodnotený – 
odstúpil od ponuky 

Splnil 

Platný certifikát systému 
manažérstva kvality ISO 9001:2015 
definovaný normou ISO 9001 alebo 
ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o 
opatreniach na zabezpečenie kvality 
pre oblasť výstavby elektrických 
zariadení do 1 000 V resp. oblasť 
rovnocennú predmetu zákazky podľa 
požiadaviek na vystavenie 
príslušného certifikátu 

Splnil 
Nehodnotený – 
odstúpil od ponuky 

Splnil 
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Požiadavka na ponuku 
NBB Bohemia 

s.r.o. 

LIGHTECH 
spoločnosť s 

ručením 
obmedzeným 

KOOR, s.r.o. 

Platný certifikát systému 
manažérstva a bezpečnosti pri práci 
ISO 45001:2015 definovaný normou 
ISO 45001 alebo ekvivalent, resp. 
rovnocenný dôkaz pre oblasť 
výstavby elektrických zariadení do 1 
000 V resp. oblasť rovnocennú 
predmetu zákazky podľa 
požiadaviek na vystavenie 
príslušného certifikátu 

Splnil 
Nehodnotený – 
odstúpil od ponuky 

Splnil 

Platný certifikát systému 
environmentálneho manažérstva 
ISO 14001:2015 definovaný normou 
14001 alebo ekvivalent, resp. 
rovnocenný dôkaz o opatreniach 
požadovaných v rámci príslušného 
systému environmentálneho 
manažérstva alebo príslušnej normy 
environmentálneho manažérstva pre 
oblasť výstavby elektrických 
zariadení do 1 000 V resp. oblasť 
rovnocennú predmetu zákazky podľa 
požiadaviek na vystavenie 
príslušného certifikátu 

Splnil 
Nehodnotený – 
odstúpil od ponuky 

Splnil 

 

Procesní a odborní garanti verejného obstarávateľa posúdili kompletnosť ponúk uchádzačov a 

súlad s podmienkami stanovenými vo Výzve na predkladanie ponúk a došli k záveru, že 

nasledujúci uchádzač splnil podmienky účasti a bude hodnotený: 

1. KOOR, s.r.o., Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava, IČO: 45 628 246 

 

Ostatní uchádzači: 

1. NBB Bohemia s.r.o., Sídlište 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, Česká republika IČO: 

25 016 261 – vylúčený pre nesplnenie podmienok účasti podľa § 40 ods. 6 písm. a) 

zákona o verejnom obstarávaní 

2. LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným, Stará Vajnorská 90, 831 04 Bratislava, 

IČO: 35 796 332 – uchádzač od svojej ponuky odstúpil 

 

7. Žiadosť o vysvetlenie: 

7.1 Uchádzač NBB Bohemia s.r.o. - verejný obstarávateľ zaslal prostredníctvom elektronického 

systému ERANET dňa 13.07.2021 Žiadosť o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov 

podľa § 40 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Žiadosť o vysvetlenie ponuky podľa § 53 ods. 
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1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. Na predmetné Žiadosti uchádzač zaslal v stanovenej lehote na 

vysvetlenie prostredníctvom el. systému ERANET svoje vysvetlenie.  

Verejný obstarávateľ predloženú ponuku vrátane dokladov, ktoré uchádzač predložil verejnému 

obstarávateľovi na základe vysvetlenia preskúmal a zistil nasledovné skutočnosti. Za účelom 

preukázania splnenia podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa 

bodu 10 podbod 10.5 – Obsah ponuky Výzvy na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ 

požadoval predložiť Osvedčenie o odbornej spôsobilosti: Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo 

na riadenie prevádzky podľa § 23 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. alebo ekvivalent.  

Uchádzač predložil v ponuke Oprávnenie, ktoré je vydané na právnickú osobu, a teda na 

uchádzača NBB Bohemia s.r.o., čo nie je možné považovať za ekvivalentný doklad na 

preukázanie odbornej spôsobilosti požadovaného experta – elektrotechnika na riadenie činnosti 

alebo na riadenie prevádzky podľa § 23 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.  

Preskúmaním ponuky uchádzača verejný obstarávateľ zistil, že žiaden iný doklad, ktorý by 

preukazoval stanovenú podmienku účasti a preukazoval by požadovanú spôsobilosť 

Elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa podbodu 10.5 Výzvy na 

predkladanie ponúk, sa v ponuke uchádzača nenachádza a Oprávnenie, ktoré predložil nie je 

možné považovať za ekvivalentné. 

 

7.2 Uchádzač LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným, po vylúčení uchádzača NBB 

Bohemia s.r.o., verejný obstarávateľ pristúpil k vyhodnoteniu ponuky uchádzača, ktorý sa 

umiestnil na druhom mieste v poradí. 

Verejný obstarávateľ zaslal prostredníctvom elektronického systému ERANET dňa 18.02.2022 

uchádzačovi LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným Žiadosť o vysvetlenie alebo 

doplnenie predložených dokladov podľa § 40 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Žiadosť o 

vysvetlenie ponuky podľa § 53 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uchádzač zaslal žiadosť 

o predĺženie lehoty na predloženie vysvetlenia, ktorej verejný obstarávateľ vyhovel. Dňa 

23.02.2022 v lehote na predloženie vysvetlenia, uchádzač zaslal prostredníctvom el. systému 

ERANET verejnému obstarávateľovi stanovisko, v nasledovnom znení: „na základe prezistenia 

nových cien výrobkov u našich dodávateľov Vám musíme s poľutovaním oznámiť, že od 

ponuky odstupujeme a za danú cenu nie sme schopní daný projekt zrealizovať. Vzniknutá 

situácia nás veľmi mrzí, ale nie sme schopní vykryť prudký nárast cien“.  

Na základe uvedeného uvedený uchádzač nebol hodnotený. 

 

8. Vylúčenie z verejného obstarávania: 

Na základe skutočností uvedených v bode 7.1 verejný obstarávateľ konštatoval, že uchádzač 

NBB Bohemia s.r.o., nesplnil podmienku účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej 

spôsobilosti podľa podbodu 10.5 Výzvy na predkladanie ponúk v nadväznosti na  § 34 ods. 1 

písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko vo svojej ponuke nepreložil žiaden doklad, ktorý 

by sa viazal na osobu Elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa                    
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§ 23 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. alebo ekvivalent a uchádzačom predložené Oprávnenie nie je 

možné považovať za ekvivalentné.  

 

Na základe uvedených skutočnosti bolo dňa 07.09.2021 prostredníctvom el. systému zaslané 

uchádzačovi NBB Bohemia s.r.o. Oznámenie o vylúčení uchádzača zo dňa 30.08.2021 podľa                     

§ 40 ods. 6 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní z dôvodu nesplnenia 

podmienok účasti podľa podbodu 10.5 Výzvy na predkladanie ponúk (Uchádzač nepredložil vo 

svojej ponuke žiaden doklad, ktorý by preukazoval požadovanú odbornú spôsobilosť: 

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa § 23 Vyhlášky č. 

508/2009 Z. z. alebo ekvivalent.) 

Verejný obstarávateľ pri preskúmavaní ponuky uchádzača NBB Bohemia s.r.o. zistil, že uchádzač 

predložili cenovú ponuku vo výške 165 535 EUR bez DPH a výšku DPH uchádzač deklarovali vo 

výške 0 (nula). Z verejne dostupných zdrojov verejný obstarávateľ zistil, že uvedený uchádzač je 

platcom DPH. Verejný obstarávateľ stanovil kritérium na vyhodnotenie ponúk najnižšiu cenu za 

predmet zákazky v EUR s DPH, teda predmetom hodnotenia bola konečná cena, ktorú verejný 

obstarávateľ za predmet zákazky zaplatí a to vrátane plnenia a odvedenia svojej daňovej 

povinnosti. Nakoľko je verejný obstarávateľ platcom DPH a má pridelené IČ DPH, musí v zmysle 

predpisov krajín EÚ odviesť DPH ako odberateľ tovaru, resp. prijímateľ služby a uskutočnených 

stavebných prác.  

V zmysle uvedeného tak verejný obstarávateľ musí vykonať dodanenie vo výške DPH voči 

slovenskému daňovému úradu. Z predloženej cenovej ponuky uchádzača NBB Bohemia s.r.o. vo 

výške 165 535 EUR bez DPH, by verejný obstarávateľ musel dodaniť DPH ako prenesenú daňovú 

povinnosť v rámci EÚ.  

Čiže predložená cenová ponuka uchádzača NBB Bohemia s.r.o. vo výške 165 535 EUR bez DPH, 

nie je pre verejného obstarávateľa konečnou. Konečnou cenou, by  pre verejného obstarávateľa 

s prenesenou daňovou povinnosťou bola hodnota 165 535 EUR bez DPH + 33 107 EUR DPH = 

198 642 EUR s DPH. 

 

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

 

Najnižšia cena v EUR s DPH 

Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu celkovú cenu za celý predmet zákazky 

v EUR s DPH. 

 

Návrh na plnenie kritérií jednotlivých uchádzačov: 

P.Č 
Obchodné meno 

uchádzača 
Sídlo alebo miesto 

podnikania 

Návrh na 
plnenie kritéria 
v EUR s DPH 

Poradie ponuky 

1 KOOR, s.r.o. 
Mlynské Nivy 56, 821 
05 Bratislava, IČO: 45 
628 246 

 191.826,00 EUR 1. 
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10. Mimoriadne nízka ponuka:  
Nebola podaná 
 

11. Úspešný uchádzač: 

KOOR, s.r.o. Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava, IČO: 45 628 246 – najnižšia cena 

159.855,00 EUR bez DPH čo je 191.826,00 EUR s DPH. 

 

Vyhodnotenie ponuky úspešného uchádzača bolo uskutočnené výlučne podľa kritéria určeného 

vo Výzve na predkladanie ponúk. Úspešný uchádzač predložil cenu, ktorú verejný obstarávateľ 

akceptuje a ktorá zodpovedá predpokladanej hodnote zákazky. Verejný obstarávateľ po 

preskúmaní ponuky konštatuje, že uchádzač KOOR, s.r.o. splnil podmienky účasti a požiadavky 

na predmet zákazky v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk. Uchádzač spĺňa minimálne 

technické parametre stanovené verejným obstarávateľom, čím je preukázané splnenie 

požiadaviek na predmet zákazky.  

 

12. Záver: 

S uvedeným uchádzačom sa odporúča uzavrieť zmluvný vzťah prostredníctvom Zmluvy o dielo. 

 

Verejný obstarávateľ uchádzačovi, ktorý bol hodnotený zároveň zašle informáciu o výsledku 

vyhodnotenia ponúk, v súlade s § 55 zákona o verejnom obstarávaní. 

  

Titul, Meno Priezvisko Dátum Podpis 

  

Podpis procesných a odborných garantov: 

JUDr. Andrea Korcová 

Ing. Ľubomír Lenár 

Mgr. Beáta Šimorová 

Ing. Ivan Drgoňa 

  

Zapísal/a: JUDr. Andrea Korcova 

  

Bratislava, 25.02.2022 
......................................................... 

   Ing. Ľubomír Lenár 
          Riaditel  

 


