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Osoba podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „verejný obstarávateľ”) 

 Športový klub Odeva Lipany 
Krivianska 557/1, 082 71  Lipany 
______________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                     
  

 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 
 

napísaná v Športovom klube Odeva Lipany v Lipanoch dňa 09.03.2020 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
 

Osoba podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)  
 

Názov verejného obstarávateľa: Športový klub Odeva Lipany 
Sídlo: Krivianska 557/1, 082 71  Lipany 
Štatutárny zástupca V zastúpení: PhDr. Jozef Križalkovič, prezident, Pavol Šuhaj, člen 
výkonného výboru 
IČO: 37 795 953         
DIČ: 2021651896          
Tel.: 0905 495 517 
E-mail: jozef.krizalkovic@lipany.sk 
WEB: https://skodevalipany.sk    
 
2. Predmet obstarávania – prieskum trhu:  
Predmet zákazky: „Zlepšenie stavu športovo-technického vybavenia pre športovcov - 
nákup športovej výbavy“. 
Stručný opis zákazky: Premetom zákazky je nákup a dodanie športovej výbavy projektu 
Zlepšenie stavu športovo-technického vybavenia pre športovcov obstaranie pre Športový klub 
Odeva Lipany, Krivianska 557/1, 082 71  Lipany vrátane dopravy na miesto dodania podľa 
pokynov verejného obstarávateľa. 
Verejný obstarávateľ požaduje dodanie tovarov s nasledovnými minimálnymi požiadavkami: 

1. Dresy – 52 sád: 
- futbalové dresy (sada) obsahuje tričko, trenírky, štulpne farebne a materiálovo 

zladené, 
- dres - krátky rukáv (brankár – dlhý rukáv) s digitálnou potlačou loga, názvu klubu a 
čísla, materiál - 100% polyester, min. 140g/m2, čistiaci pásik, golier typu „V“, farba: 
zelená/biela, resp. červená/biela, digitálna potlač dresu: logo klubu - ľavá strana 
prsia, chrbát hore: názov klubu - ODEVA a veľké číslo  

- trenírky: s potlačou čísla na pravej nohe, s elastickou šnúrkou 
- štulpne: materiál polyester, elastan 
- veľkosťou určené pre mladších žiakov, starších žiakov a mladší dorast, 
- mladší žiaci: brankár - 2 sady, ostatní hráči - 15 sád,  
- starší žiaci: brankár - 2 sady, ostatní hráči - 15 sád,  
- mladší dorast: brankár - 2 sady, ostatní hráči - 16 sád 
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2. Rozlišovacie vesty – 20 ks, určené pre tréningy, farba: 10 ks zelené, 10 ks červené, 
veľkosťou určené pre mladších žiakov, starších žiakov a mladší dorast 

3. Lopty – 20 ks, futbalové zápasové, veľkosť č. 5 
4. Siete – 4 ks, futbalové siete, hrúbka vlákna min. 3 – 4 mm, šírka: 7,50 m, výška 2,50 m 
5. Teplákové súpravy – 20 ks, určené pre starší dorast, materiál polyester 

 
3. Postup obstarávania: Prieskum trhu na dodanie tovaru. 
 
4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena 
s DPH za predmet zákazky. 
 
5. Miesto otvárania cenových ponúk: 
Športový klub Odeva Lipany, Kpt. Nálepku 9, 082 71  Lipany, kancelária prezidenta klubu.  
 
6. Termín zaslania Výzvy na predkladanie ponúk potenciálnym dodávateľom:  
27.02.2020 
Výzva na predkladanie ponúk bola zároveň zverejnená na internetovej stránke verejného 
obstarávateľa https://skodevalipany.sk/ v súlade so Záväznou metodikou poskytovateľa dotácie 
Úradu vlády Slovenskej republiky. 
 

7. Zoznam potenciálnych dodávateľov (záujemcov), ktorým bola zaslaná Výzva                     
na predkladanie ponúk: 

 

Por. č. Obchodné meno, sídlo 
1. ADRA ATTIS, s. r. o., Hviezdoslavova 3, 971 01  Prievidza 
2. A4ka s.r.o., Raymanova 9, 080 01  Prešov 
3. FUTBALSHOP s.r.o., Ul. Z. Nejedlého 1718/26, 934 05  Levice 

 

8. Termín predkladania ponúk: 
06.03.2020 do 15:00 hod. 
 
9. Zoznam uchádzačov a údaje zistené pri otváraní ponúk: 
 

Por. 
č. 

Obchodné meno, sídlo 
Návrh na plnenie 

kritérií 
v EUR bez DPH 

Návrh na plnenie 
kritérií 

v EUR s DPH 

1. 
SPORT PRO s.r.o. 
Potočná 26, 040 01  Košice-Sever 2.609,00 3.130,80 

2. 
ADRA ATTIS, s. r. o. 
Hviezdoslavova 3, 971 01  Prievidza 2.866,00 3.439,20 

3. 
A4ka s.r.o. 
Raymanova 9, 080 01  Prešov 2.600,00 3.120,00 

 
Predložené doklady v prieskume trhu: 

 

Uchádzač Cenová špecifikácia tovaru – 
rozpočet v tlačenej forme 

Návrh uchádzača na 
plnenie kritéria na 

vyhodnotenie ponúk 
SPORT PRO s.r.o. 
Potočná 26, 040 01  Košice-Sever 

splnil / nesplnil splnil / nesplnil 

ADRA ATTIS, s. r. o. 
Hviezdoslavova 3, 971 01  Prievidza 

splnil / nesplnil splnil / nesplnil 

A4ka s.r.o. 
Raymanova 9, 080 01  Prešov 

splnil / nesplnil splnil / nesplnil 
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Poverené osoby na vyhodnotenie ponúk a osoba vykonávajúca prieskumu trhu 

konštatovali, že vo verejnom obstarávaní neidentifikovali žiadny konflikt záujmov v zmysle § 23 
ZVO, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp 
transparentnosti a princíp rovnakého  zaobchádzania. 

 
10. Vyhodnocovanie ponúk: 
 

Dňa 09.03.2020 pristúpili poverené osoby na vyhodnotenie ponúk a osoba na vykonanie 
prieskumu trhu  k vyhodnoteniu predložených ponúk. Poverené osoby konštatovali, že 
v prieskume trhu neidentifikovali žiadny konflikt záujmov v zmysle § 23 ZVO, ktorý by mohol 
narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp 
rovnakého zaobchádzania. Ponuky boli vyhodnocované v súlade s požiadavkami uvedenými    
vo Výzve na predkladanie ponúk č. j. 1/VO/2020 zo dňa 27.02.2020 a bolo konštatované, že 
všetci uchádzači splnili požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 
 

Každá ponuka bola vyhodnotená samostatne, priradením poradia s tým, že uchádzač 
s najlepšou ponukou – najnižšou cenou za daný predmet zákazky dostal priradené prvé miesto 
a ďalším v poradí boli priradené miesta podľa výšky navrhovanej ceny.  

 
Vyhodnotenie - porovnanie cenových ponúk uchádzačov  
 

Uchádzač 
Cena s DPH  

 v EUR Poradie 

SPORT PRO s.r.o. 
Potočná 26, 040 01  Košice-Sever 3.130,80 2. 

ADRA ATTIS, s. r. o. 
Hviezdoslavova 3, 971 01  Prievidza 3.439,20 3. 

A4ka s.r.o. 
Raymanova 9, 080 01  Prešov 3.120,00 1. 

 

 
11. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: 
Žiaden uchádzač nebol vylúčený z prieskumu trhu. 
  
 
12. Identifikácia úspešného uchádzača: 
 

Obchodné meno, sídlo Návrh na plnenie kritérií 
v EUR bez DPH 

Návrh na plnenie 
kritérií 

v EUR s DPH 
A4ka s.r.o.,  
Raymanova 9, 080 01  Prešov 2.600,00 3.120,00 

 
 
Odôvodnenie: 

Vzhľadom k tomu, že v prieskume trhu na vyššie uvedený predmet zákazky bola cena 
úspešného uchádzača nižšia ako 5 000,00 EUR bez DPH, predložené ponuky boli vyhodnotené 
na základe kritéria najnižšej predloženej ceny s DPH. Na základe predložených ponúk 
uchádzač A4ka s.r.o., Raymanova 9, 080 01  Prešov, predložil v rámci prieskumu trhu ponuku 
s najnižšou cenou, a preto je vyhodnotený ako úspešný uchádzač.  
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Verejný obstarávateľ zašle všetkým uchádzačom oznámenie o výsledku vyhodnotenia 
ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude následne vystavená objednávka v lehote viazanosti 
ponúk, t. j. do 13.03.2020. 

 
Na znak súhlasu s uvedeným v tejto zápisnici, poverené osoby pripájajú svoj 

vlastnoručný podpis. 
 
 
V Lipanoch, dňa: 9. marca 2020 
 
 
 

Podpisy poverených osôb: 
 

PhDr. Jozef Križalkovič  ............................ 
 

Pavol Šuhaj    ............................ 
 

 
Zapísal: Mgr. Miroslav Kovalík  ............................ 
    Osoba vykonávajúca proces VO 
 


