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ZÁPISNICA 
Z OTVÁRANIA A VYHODNOTENIA PONÚK  

 

„Preprava, montáž a demontáž prvkov vianočného osvetlenia“ 
 

1. Všeobecné informácie: 

Verejný obstarávateľ:  Mestská časť Bratislava-Ružinov, 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“), realizovaná podľa bodu 2.8 Smernice RUZ-09 Verejné 

obstarávanie 

Druh zákazky: Stavebné práce, Montážne a demontážne práce  

Spôsob vyhlásenia: Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 17.09.2020 

Dátum zverejnenia výzvy: 18.09.2020 prostredníctvom elektronického systému ERANET a na 

webovej stránke verejného obstarávateľa 

Lehota na predkladanie ponúk:  25.09.2020 do 10:00 hod. 

Predpokladaná hodnota zákazky:  15 000,- EUR bez DPH, to je 18 000,- EUR s DPH 

Doba plnenia: Montáž do 29.11.2020, Demontáž od 03.02.2021 

Kritériá hodnotenia: Najnižšia cena v EUR s DPH 

Elektronická aukcia: Nie 

Spôsob financovania: Vlastné zdroje 

Zmluvný vzťah: Objednávka 

  

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: 

Ing. Zdenek Cisár 

Mgr. Beáta Šimorová 

JUDr. Andrea Korcová 

 

3. Zoznam záujemcov: 

Zoznam oslovených potenciálnych možných záujemcov: 

SYORA s.r.o., Vrakunská 45, 921 06 Bratislava,, IČO: 52067092 

 

 

4. Otváranie ponúk:  
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Verejný obstarávateľ realizoval verejné otváranie ponúk a po uplynutí lehoty na predkladanie 

ponúk stanovenej do 25.09.2020 do 10:00 hod., pristúpil k otváraniu ponúk, predložených 

prostredníctvom elektronického systému ERANET v lehote na predkladanie ponúk svojimi 

odbornými zamestnancami. Na otváraní ponúk sa nezúčastnil ani jeden uchádzač. 

 

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa konalo dňa 25.09.2020 v priestoroch Mestskej časti 

Bratislava – Ružinov, Mierová ul. 21, 821 05 Bratislava, kancelárie č. 208. 

 

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 jeden (1) uchádzač: 

 

5. Zoznam uchádzačov: 

P. č. Obchodné meno/názov 
Adresa sídla/miesta 

podnikania 
Dátum a čas 

predloženia ponuky 

1. 
SYORA s.r.o. Vrakunská 45, 921 06 

Bratislava 
23.09.2020 21:10 

  

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

Kontrola podmienok účasti: 

Požiadavka na ponuku SYORA s.r.o. 

Čestné vyhlásenie uchádzača, že je oprávnený 
poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky a 
že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu 

Splnil 

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

Splnil 

Čestné vyhlásenie, že uchádzač má kapacity a 
možnosti realizovať predmet zákazky v zmysle 
Výzvy na predkladanie ponúk, a že je schopný 
predmet zákazky dodať do termínu uvedeného vo 
Výzve t. j. do 29.11.2020, opečiatkované a 
podpísané štatutárom. Práce na zapojení prvkov 
vianočného osvetlenia musia byť vykonané 
odborne spôsobilou osobou pre montážne práce s 
NN, čo uchádzač doloží osvedčením o odbornej 
spôsobilosti osoby podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 

Splnil 
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Požiadavka na ponuku SYORA s.r.o. 

508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci s technickými zariadeniami (elektrickými). 

Uchádzač čestne prehlási, že v rámci montáže a 
demontáže vianočného osvetlenia na stĺpoch 
verejného osvetlenia sa zaväzuje dodržať 
nasledovný technologický postup uvedený vo 
Výzve na predkladanie ponúk v nasledovnom 
znení: - elektrické zariadenie musí byť vybudované 
v zmysle platných predpisov a noriem STN a 
použité prvky musia byť dokladované platnými 
atestami - každá inštalácia musí byť pred 
napojením na verejné osvetlenie (ďalej len „VO“) 
odsúhlasená stavbyvedúcim Siemens s.r.o. - 
inštalácia vianočnej výzdoby musí byť pripojená na 
systém VO cez samostatné istenie - nie je možná 
žiadna mechanická úprava nových stožiarov - 
systém uchytenia musí byť prevedený s použitím 
antikoróznych materiálov, použitie nosných prvkov 
pre vianočnú výzdobu musí schváliť Siemens s.r.o. 

Splnil 

 

Odborní a procesní garanti verejného obstarávateľa posúdili kompletnosť ponuky s podmienkami 

stanovenými vo Výzve na predkladanie ponúk. 

Po dôkladnom posúdení odborní a procesní garanti  dospeli k záveru, že nasledujúci uchádzač 

splnil podmienky účasti a bude hodnotený: 

SYORA s.r.o., Vrakunská 45, 921 06 Bratislava,, IČO: 52067092 

 

7. Žiadosť o vysvetlenie: 

Nie 

 

8. Vylúčenie z verejného obstarávania: 

Nie 

 

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. 
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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. 
SYORA s.r.o. Vrakunská 45, 921 

06 Bratislava 
14 891,76 Eur 1. 

  

10. Mimoriadne nízka ponuka: 

Nebola predložená 

 

11. Úspešný uchádzač: 

 

SYORA s.r.o., Vrakunská 45, 921 06 Bratislava, IČO: 52067092,  

Celková cena 14.891,76 Eur bez DPH, čo je 14.891,76 Eur s DPH  

Spoločnosť nie je platcom DPH 

 

Vyhodnotenie ponuky úspešného uchádzača bolo uskutočnené výlučne podľa kritéria určeného 

vo Výzve na predkladanie ponúk. V lehote na predkladanie ponúk predložila ponuku len jedna 

spoločnosť. Úspešný uchádzač splnil podmienky súťaže v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk. 

Procesní a odborní garanti dospeli k záveru, že aj keď bola predložená len jedna ponuka, 

odporúča cenovú ponuku uchádzača spoločnosti SYORA s.r.o., Vrakunská 45, 821 06 

Bratislava prijať, nakoľko celková cena je v medziach predpokladanej hodnoty zákazky. Verejný 

obstarávateľ zároveň uvádza, že uchádzač už danú zákazku v minulosti realizoval a bol s jeho 

prácou spokojný, práca bola vykonaná v požadovanej kvalite a za stanovených podmienok. 

 

12. Záver: 

Komisia verejného obstarávateľa odporúča s uvedeným uchádzačom uzavrieť zmluvný vzťah 

prostredníctvom vystavenia Objednávky.  

 

Verejný obstarávateľ všetkým uchádzačom zároveň zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia 

ponúk, ktorí boli hodnotení v súlade s § 55 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

 

Titul, Meno Priezvisko Dátum Podpis 

  

Podpis členov komisie: 

Ing. Zdenek Cisár     28.09.2020 

Mgr. Beáta Šimorová     28.09.2020 

JUDr. Andrea Korcová    28.09.2020 
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Zápisnicu zapísala: JUDr. Andrea Korcova 

  

Bratislava, 28.09.2020 

 

 

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

                Ing. Martin Chren 

                                starosta 

                      v zast.: Mgr. Pavol Balžanka 

                              prednosta 

 


