
 

 

 

 
 
 

Z Á P I S N I C A 
z vyhodnocovania sú ťažných ponúk pre predmet zákazky:  

 
 
Podprahová zákazka:     „Čistiace a upratovacie služby“               
 
 
 
 
VEREJNÝ OBSTARÁVATE Ľ:         Katastrálny úrad v Banskej Bystrici,  
                                                                 Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 
 
 
 
KOMISIA :  
 
Predseda:   
Alexander Rumanovský, odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie 
 
 
Členovia:    
Miriam Plšková, zamestnankyňa ekonomického odboru KÚ 
Martina Zaušková, zamestnankyňa ekonomického odboru KÚ 
 
 
 
 
              

Dňa 13.2.2012 o 9,00 hod. sa v zmysle § 42 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov (ďalej 
len „zákona o VO uskutočnilo vyhodnotenie ponúk v podprahovej zákazke vyhlásenej výzvou 
na predloženie ponúk č. 00741 - WYS, VVO č. 13/2012 z 20.1.2012 na predmet zákazky  
„Čistiace a upratovacie služby“ za prítomnosti horeuvedenej komisie na adrese verejného 
obstarávateľa.  
 
Prezenčná listina zo  zasadnutia komisie tvorí v prílohe č. 1 tejto zápisnice.  
 
Čestné vyhlásenia členov komisie tvoria neoddeliteľnú prílohu zápisnice z vyhodnocovania 
ponúk. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
1. Zoznam uchádza čov, ktorí predložili ponuky v lehote ur čenej na ich predloženie:  
 

Por. 
číslo 

Dátum 
doru čenia 

Hodina 
doru čenia Identifika čné údaje záujemcu 

1 6.2.2012 9.30 Slovclean, spol. s r.o., Špitálska 27, 811 08 Bratislava 

2 8.2.2012 8.49 Mgr. Vladimír Olašák Oriola, Na lána 44, 010 03 Žilina 

3 8.2.2012 8.50 DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, 979 01 Rimavská Sobota 

4 8.2.2012 8.51 AB Facility s.r.o., Križkova 9, 811 04 Bratislava 

5 8.2.2012 8.52 CLEANLINESS, L.Svobodu 6, 984 01 Lučenec 

6 8.2.2012 9.00 Iveta Fonodyová, Záhradná 375, 991 26 Nenince 

7 8.2.2012 11.50 JUPITER PLUS s.r.o., Nám. Slobody 4, 974 01 Banská 
Bystrica 

8 8.2.2012 11.51 AMA servis s.r.o., Družby 13, 974 04 Banská Bystrica 

9 8.2.2012 12.15 PREMIUM Agency, s.r.o., Turová 21, 962 34 Turová 

10 8.2.2012 13.33 CLEANEX-CLEANEX s.r.o. , Raková 248, 023 51 
Raková 

11 9.2.2012 9.27 JM-KREATIV, s.r.o., P.Jilemnickeho 38, 962 12 Detva 

12 9.2.2012 9.28 PRIMA INVEST, spol. s r.o., Bakossova 60, 974 01 
Banská Bystrica 

13 9.2.2012 9.29 PLESNIVEC, s.r.o., Partizánska cesta 106, 974 01 
Banská Bystrica 

14 9.2.2012 9.45 B.T.SERVIS SK, s.r.o, Letecká 2, 962 31 Sliač 

 



 

 

 

 
2. Splnenie požiadaviek verejného obstarávate ľa: 
 

Členovia komisie na vyhodnotenie súťažných ponúk prekontrolovali úplnosť 
predložených ponúk a splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa, ktoré boli uvedené v 
súťažných podkladoch a vo výzve na predloženie ponuky. Na základe vykonania formálnej 
kontroly splnenia podmienok účasti a splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa komisia 
vylúčila nasledovných uchádzačov z predmetnej podprahovej zákazky : 

Por. 
číslo Identifika čné údaje záujemcu 

1 Slovclean, spol. s r.o., Špitálska 27, 811 08 Bratislava 

3 DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, 979 01 Rimavská Sobota 

4 AB Facility s.r.o., Križkova 9, 811 04 Bratislava 

5 CLEANLINESS, L.Svobodu 6, 984 01 Lučenec 

6 Iveta Fonodyová, Záhradná 375, 991 26 Nenince 

7 JUPITER PLUS s.r.o., Nám. Slobody 4, 974 01 Banská 
Bystrica 

8 AMA servis s.r.o., Družby 13, 974 04 Banská Bystrica 

9 PREMIUM Agency, s.r.o., Turová 21, 962 34 Turová 

10 CLEANEX-CLEANEX s.r.o. , Raková 248, 023 51 
Raková 

11 JM-KREATIV, s.r.o., P.Jilemnickeho 38, 962 12 Detva 

12 PRIMA INVEST, spol. s r.o., Bakossova 60, 974 01 
Banská Bystrica 

14 B.T.SERVIS SK, s.r.o, Letecká 2, 962 31 Sliač 

 
 



 

 

 

 
Komisia na záver konštatuje, že  uchádzači č. 2 a č. 13 splnil všetky podmienky 

a požiadavky verejného obstarávateľa. 
  
 
3. Zoznam vylú čených uchádza čov s uvedením dôvodu ich vylú čenia: 

1. Slovclean, spol. s r.o., Špitálska 27, 811 08 Bratislava 
• Verejný obstarávateľ žiadal uchádzačov, okrem iných dokladov na preukázanie 

splnenia podmienok účasti v podprahovej zákazke,   predloženie dokumentu s časťou 
znenia obchodných podmienok dodania predmetu zákazky podľa bodu 1 časti 
súťažných podkladov B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, 
s doplnenými návrhmi na plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk; 
citovaný dokument s časťou znenia obchodných podmienok dodania predmetu 
zákazky musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom 
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 
Keďže verejný obstarávateľ rozdelil podprahovú zákazku na časti (bod 2.3 súťažných 
podkladov), bolo potrebné predložiť hore uvedený dokument za každú časť predmetu 
zákazky samostatne z dôvodu samostatného vyhodnotenia každej časti a teda podpisu 
zmluvy na každú časť samostatne. V  ponuke uchádzača bol predložený iba jeden 
návrh zmluvy za všetky časti predmetu zákazky spoločne 

2. DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, 979 01 Rimavská Sobota 
• Verejný obstarávateľ žiadal uchádzačov, okrem iných dokladov na preukázanie 

splnenia podmienok účasti v podprahovej zákazke,   predloženie dokumentu s časťou 
znenia obchodných podmienok dodania predmetu zákazky podľa bodu 1 časti 
súťažných podkladov B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, 
s doplnenými návrhmi na plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk; 
citovaný dokument s časťou znenia obchodných podmienok dodania predmetu 
zákazky musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom 
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 
Keďže verejný obstarávateľ rozdelil podprahovú zákazku na časti (bod 2.3 súťažných 
podkladov), bolo potrebné predložiť hore uvedený dokument za každú časť predmetu 
zákazky samostatne z dôvodu samostatného vyhodnotenia každej časti a teda podpisu 
zmluvy na každú časť samostatne. V  ponuke uchádzača bol predložený iba jeden 
návrh zmluvy za všetky časti predmetu zákazky spoločne 

3. AB Facility s.r.o., Križkova 9, 811 04 Bratislav 
• Verejný obstarávateľ žiadal uchádzačov, okrem iných dokladov na preukázanie 

splnenia podmienok účasti v podprahovej zákazke,   predloženie dokumentu s časťou 
znenia obchodných podmienok dodania predmetu zákazky podľa bodu 1 časti 
súťažných podkladov B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, 
s doplnenými návrhmi na plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk; 
citovaný dokument s časťou znenia obchodných podmienok dodania predmetu 



 

 

 

 
zákazky musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom 
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 
Keďže verejný obstarávateľ rozdelil podprahovú zákazku na časti (bod 2.3 súťažných 
podkladov), bolo potrebné predložiť hore uvedený dokument za každú časť predmetu 
zákazky samostatne z dôvodu samostatného vyhodnotenia každej časti a teda podpisu 
zmluvy na každú časť samostatne. V  ponuke uchádzača bol predložený iba jeden 
návrh zmluvy za všetky časti predmetu zákazky spoločne 
 

4. CLEANLINESS, L.Svobodu 6, 984 01 Lučenec 
• Verejný obstarávateľ žiadal uchádzačov na preukázanie splnenia podmienok účasti 

v podprahovej zákazke,   predloženie nasledovných dokumentov : 

a) doklad – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v súlade s § 26 ods. 2 písm. a) zákona o 
verejnom obstarávaní, že záujemca ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu nebol 
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov 
Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, 
zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo 
podporovania teroristickej skupiny      

b) doklad  - výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v súlade s § 26 ods. 2 písm. a) zákona o 
verejnom obstarávaní, že záujemca ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu nebol on ani jeho 
štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková 
podstata súvisí s podnikaním       

c) doklad – potvrdenie príslušného súdu nie starší ako tri mesiace v súlade s § 26 ods. 2 písm. b) zákona 
o verejnom obstarávaní, že voči záujemcovi nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti 
nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku
         

d) doklad – potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne  nie starší ako tri mesiace v súlade s § 
26 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné 
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia        

e) doklad – potvrdenie príslušného daňového úradu nie starší ako tri mesiace v súlade s § 26 ods. 2 písm. d), 
že nemá evidované  daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia    
        

f) doklad – v zmysle § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, že je oprávnený dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu     

 
Predložené doklady podľa písmena a) až e) musia byť aktuálne, nesmú byť staršie ako tri mesiace 
v porovnaní s termínom ponúk  a  musia byť predložené ako originál alebo úradne overená kópia.  
  
 
 
         

• § 28 ods. 1 písm. a) zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt 
dodania a odberateľov; ak odberateľom:  

- bol verejný obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,  

- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, 
vyhlásením uchádzača o ich dodaní.  



 

 

 

 
Zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky 
uskutočnených v rokoch 2008, 2009 a 2010 doplnený potvrdeniami odberateľov o ich realizácii 
(referenčné listy).  

Referenčné listy potvrdené odberateľom musia obsahovať údaje: obchodné meno a adresa odberateľa, 
predmet zákazky, zmluvná cena a lehota poskytnutia služby, údaje o kontaktnej osobe zmluvného 
partnera, zhodnotenie úrovne poskytovaných služieb.  

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač za požadované obdobie v referenciách predložil minimálne 
3 zmluvy v objeme nad 35 000 EUR bez DPH.    

• dokument s časťou znenia obchodných podmienok dodania predmetu zákazky podľa bodu 1 časti 
súťažných podkladov B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, s doplnenými návrhmi na 
plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk; citovaný dokument s časťou znenia 
obchodných podmienok dodania predmetu zákazky musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom 
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 

 
Uchádzač vo svojej ponuke ani jeden z hore uvedených dokladov nepredložil 
v požadovanej forme. Predložené referencie nespĺňali požiadavky verejného 
obstarávateľa (obchodné meno a adresa odberateľa, predmet zákazky, zmluvná cena a 
lehota poskytnutia služby, údaje o kontaktnej osobe zmluvného partnera, zhodnotenie 
úrovne poskytovaných služieb) a len  doklad o oprávnení poskytovať služby (výpis zo 
živnostenského registra) bol predložený v zmysle požiadaviek verejného 
obstarávateľa. 

5. Iveta Fonodyová, Záhradná 375, 991 26 Nenince 
• Verejný obstarávateľ žiadal uchádzačov na preukázanie splnenia podmienok účasti 

v podprahovej zákazke,   predloženie nasledovných dokumentov : 

a) doklad – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v súlade s § 26 ods. 2 písm. a) zákona o 
verejnom obstarávaní, že záujemca ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu nebol 
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov 
Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, 
zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo 
podporovania teroristickej skupiny      

b) doklad  - výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v súlade s § 26 ods. 2 písm. a) zákona o 
verejnom obstarávaní, že záujemca ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu nebol on ani jeho 
štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková 
podstata súvisí s podnikaním       

c) doklad – potvrdenie príslušného súdu nie starší ako tri mesiace v súlade s § 26 ods. 2 písm. b) zákona 
o verejnom obstarávaní, že voči záujemcovi nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti 
nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku
         

d) doklad – potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne  nie starší ako tri mesiace v súlade s § 
26 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné 
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia        

e) doklad – potvrdenie príslušného daňového úradu nie starší ako tri mesiace v súlade s § 26 ods. 2 písm. d), 
že nemá evidované  daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia    
        

f) doklad – v zmysle § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, že je oprávnený dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu     



 

 

 

 
 

Predložené doklady podľa písmena a) až e) musia byť aktuálne, nesmú byť staršie ako tri mesiace 
v porovnaní s termínom ponúk  a  musia byť predložené ako originál alebo úradne overená kópia.  
  
 

• § 28 ods. 1 písm. a) zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt 
dodania a odberateľov; ak odberateľom:  

- bol verejný obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,  

- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, 
vyhlásením uchádzača o ich dodaní.  

Zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky 
uskutočnených v rokoch 2008, 2009 a 2010 doplnený potvrdeniami odberateľov o ich realizácii 
(referenčné listy).  

Referenčné listy potvrdené odberateľom musia obsahovať údaje: obchodné meno a adresa odberateľa, 
predmet zákazky, zmluvná cena a lehota poskytnutia služby, údaje o kontaktnej osobe zmluvného 
partnera, zhodnotenie úrovne poskytovaných služieb.  

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač za požadované obdobie v referenciách predložil minimálne 
3 zmluvy v objeme nad 35 000 EUR bez DPH.    

• dokument s časťou znenia obchodných podmienok dodania predmetu zákazky podľa bodu 1 časti 
súťažných podkladov B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, s doplnenými návrhmi na 
plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk; citovaný dokument s časťou znenia 
obchodných podmienok dodania predmetu zákazky musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom 
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 

 
 Uchádzač vo svojej ponuke ani jeden z hore uvedených dokladov nepredložil 
v požadovanej forme okrem dokladu o oprávnení poskytovať služby (výpis zo 
živnostenského registra).  

6. JUPITER PLUS s.r.o., Nám. Slobody 4, 974 01 Banská Bystrica 
• Verejný obstarávateľ žiadal uchádzačov na preukázanie splnenia podmienok účasti 

v podprahovej zákazke,   predloženie nasledovných dokumentov : 

a) doklad – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v súlade s § 26 ods. 2 písm. a) zákona o 
verejnom obstarávaní, že záujemca ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu nebol 
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov 
Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, 
zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo 
podporovania teroristickej skupiny      

b) doklad  - výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v súlade s § 26 ods. 2 písm. a) zákona o 
verejnom obstarávaní, že záujemca ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu nebol on ani jeho 
štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková 
podstata súvisí s podnikaním       

c) doklad – potvrdenie príslušného súdu nie starší ako tri mesiace v súlade s § 26 ods. 2 písm. b) zákona 
o verejnom obstarávaní, že voči záujemcovi nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti 
nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku
         

d) doklad – potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne  nie starší ako tri mesiace v súlade s § 
26 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné 
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia        



 

 

 

 
e) doklad – potvrdenie príslušného daňového úradu nie starší ako tri mesiace v súlade s § 26 ods. 2 písm. d), 

že nemá evidované  daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia    
        

f) doklad – v zmysle § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, že je oprávnený dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu     

 
Predložené doklady podľa písmena a) až e) musia byť aktuálne, nesmú byť staršie ako tri mesiace 
v porovnaní s termínom ponúk  a  musia byť predložené ako originál alebo úradne overená kópia.  
          

• § 28 ods. 1 písm. a) zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt 
dodania a odberateľov; ak odberateľom:  

- bol verejný obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,  

- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, 
vyhlásením uchádzača o ich dodaní.  

Zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky 
uskutočnených v rokoch 2008, 2009 a 2010 doplnený potvrdeniami odberateľov o ich realizácii 
(referenčné listy).  

Referenčné listy potvrdené odberateľom musia obsahovať údaje: obchodné meno a adresa odberateľa, 
predmet zákazky, zmluvná cena a lehota poskytnutia služby, údaje o kontaktnej osobe zmluvného 
partnera, zhodnotenie úrovne poskytovaných služieb.  

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač za požadované obdobie v referenciách predložil minimálne 
3 zmluvy v objeme nad 35 000 EUR bez DPH.    

• dokument s časťou znenia obchodných podmienok dodania predmetu zákazky podľa bodu 1 časti 
súťažných podkladov B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, s doplnenými návrhmi na 
plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk; citovaný dokument s časťou znenia 
obchodných podmienok dodania predmetu zákazky musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom 
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 

 
 Uchádzač vo svojej ponuke ani jeden z hore uvedených dokladov nepredložil 
v požadovanej forme. Doklad o oprávnení poskytovať služby (výpis z obchodného 
registra) bol predložený len ako kópiu a uchádzač predložil iba jeden návrh zmluvy za 
všetky časti predmetu zákazky spoločne. Keďže verejný obstarávateľ rozdelil podprahovú 
zákazku na časti (bod 2.3 súťažných podkladov), bolo potrebné predložiť návrh zmluvy za 
každú časť predmetu zákazky samostatne z dôvodu samostatného vyhodnotenia každej 
časti a teda podpisu zmluvy na každú časť samostatne.  

 
7. AMA servis s.r.o., Družby 13, 974 04 Banská Bystrica 

• Verejný obstarávateľ žiadal uchádzačov na preukázanie splnenia podmienok účasti 
v podprahovej zákazke,   predloženie nasledovných dokumentov : 

a) doklad – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v súlade s § 26 ods. 2 písm. a) zákona o 
verejnom obstarávaní, že záujemca ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu nebol 
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov 
Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, 
zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo 
podporovania teroristickej skupiny      

b) doklad  - výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v súlade s § 26 ods. 2 písm. a) zákona o 
verejnom obstarávaní, že záujemca ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu nebol on ani jeho 



 

 

 

 
štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková 
podstata súvisí s podnikaním       

c) doklad – potvrdenie príslušného súdu nie starší ako tri mesiace v súlade s § 26 ods. 2 písm. b) zákona 
o verejnom obstarávaní, že voči záujemcovi nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti 
nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku
         

d) doklad – potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne  nie starší ako tri mesiace v súlade s § 
26 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné 
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia        

e) doklad – potvrdenie príslušného daňového úradu nie starší ako tri mesiace v súlade s § 26 ods. 2 písm. d), 
že nemá evidované  daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia    
        

f) doklad – v zmysle § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, že je oprávnený dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu     

 
Predložené doklady podľa písmena a) až e) musia byť aktuálne, nesmú byť staršie ako tri mesiace 
v porovnaní s termínom ponúk  a  musia byť predložené ako originál alebo úradne overená kópia.  
  
 
 
         

• § 28 ods. 1 písm. a) zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt 
dodania a odberateľov; ak odberateľom:  

- bol verejný obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,  

- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, 
vyhlásením uchádzača o ich dodaní.  

Zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky 
uskutočnených v rokoch 2008, 2009 a 2010 doplnený potvrdeniami odberateľov o ich realizácii 
(referenčné listy).  

Referenčné listy potvrdené odberateľom musia obsahovať údaje: obchodné meno a adresa odberateľa, 
predmet zákazky, zmluvná cena a lehota poskytnutia služby, údaje o kontaktnej osobe zmluvného 
partnera, zhodnotenie úrovne poskytovaných služieb.  

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač za požadované obdobie v referenciách predložil minimálne 
3 zmluvy v objeme nad 35 000 EUR bez DPH.    

• dokument s časťou znenia obchodných podmienok dodania predmetu zákazky podľa bodu 1 časti 
súťažných podkladov B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, s doplnenými návrhmi na 
plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk; citovaný dokument s časťou znenia 
obchodných podmienok dodania predmetu zákazky musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom 
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 

 
Uchádzač vo svojej ponuke ani jeden z hore uvedených dokladov nepredložil 
v požadovanej forme. Doklad o oprávnení poskytovať služby (výpis z obchodného 
registra) bol predložený len ako kópiu a uchádzač predložil iba jeden  návrh zmluvy za 
všetky časti predmetu zákazky spoločne. Keďže verejný obstarávateľ rozdelil 
podprahovú zákazku na časti (bod 2.3 súťažných podkladov), bolo potrebné predložiť 
návrh zmluvy za každú časť predmetu zákazky samostatne z dôvodu samostatného 
vyhodnotenia každej časti a teda podpisu zmluvy na každú časť samostatne. 



 

 

 

 
 

8. PREMIUM Agency, s.r.o., Turová 21, 962 34 Turová 
• Verejný obstarávateľ žiadal uchádzačov, okrem iných dokladov na preukázanie 

splnenia podmienok účasti v podprahovej zákazke,   predloženie dokumentu s časťou 
znenia obchodných podmienok dodania predmetu zákazky podľa bodu 1 časti 
súťažných podkladov B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, 
s doplnenými návrhmi na plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk; 
citovaný dokument s časťou znenia obchodných podmienok dodania predmetu 
zákazky musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom 
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 
Keďže verejný obstarávateľ rozdelil podprahovú zákazku na časti (bod 2.3 súťažných 
podkladov), bolo potrebné predložiť hore uvedený dokument za každú časť predmetu 
zákazky samostatne z dôvodu samostatného vyhodnotenia každej časti a teda podpisu 
zmluvy na každú časť samostatne. V  ponuke uchádzača bol predložený iba jeden 
návrh zmluvy za všetky časti predmetu zákazky spoločne 

9. CLEANEX-CLEANEX s.r.o. , Raková 248, 023 51 Raková 

• Verejný obstarávateľ žiadal uchádzačov, okrem iných dokladov na preukázanie 
splnenia podmienok účasti v podprahovej zákazke,   predloženie dokumentu v zmysle 
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznam poskytnutých služieb 
za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak 
odberateľom:  

- bol verejný obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný 
obstarávateľ,  

- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie 
je možné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní.  

Zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet 
zákazky uskutočnených v rokoch 2008, 2009 a 2010 doplnený potvrdeniami 
odberateľov o ich realizácii (referenčné listy). Referenčné listy potvrdené odberateľom 
musia obsahovať údaje: obchodné meno a adresa odberateľa, predmet zákazky, 
zmluvná cena a lehota poskytnutia služby, údaje o kontaktnej osobe zmluvného 
partnera, zhodnotenie úrovne poskytovaných služieb.  
Verejný obstarávateľ požadoval, aby uchádzač za požadované obdobie v referenciách 
predložil minimálne 3 zmluvy v objeme nad 35 000 EUR bez DPH. V  ponuke 
uchádzača boli predložené referencie za rok 2011 napriek tomu, že vznik Vašej 
spoločnosti sa viaže k dátumu 22.12.2007. 
 

10. JM-KREATIV, s.r.o., P.Jilemnickeho 38, 962 12 Detva 
• Verejný obstarávateľ žiadal uchádzačov, okrem iných dokladov na preukázanie 

splnenia podmienok účasti v podprahovej zákazke,   predloženie dokumentu s časťou 
znenia obchodných podmienok dodania predmetu zákazky podľa bodu 1 časti 
súťažných podkladov B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, 



 

 

 

 
s doplnenými návrhmi na plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk; 
citovaný dokument s časťou znenia obchodných podmienok dodania predmetu 
zákazky musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom 
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 
Keďže verejný obstarávateľ rozdelil podprahovú zákazku na časti (bod 2.3 súťažných 
podkladov), bolo potrebné predložiť hore uvedený dokument za každú časť predmetu 
zákazky samostatne z dôvodu samostatného vyhodnotenia každej časti a teda podpisu 
zmluvy na každú časť samostatne. V  ponuke uchádzača bol predložený iba jeden 
návrh zmluvy za všetky časti predmetu zákazky spoločne. 

11. PRIMA INVEST, spol. s r.o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica 
• Verejný obstarávateľ žiadal uchádzačov, okrem iných dokladov na preukázanie 

splnenia podmienok účasti v podprahovej zákazke,   predloženie dokumentu s časťou 
znenia obchodných podmienok dodania predmetu zákazky podľa bodu 1 časti 
súťažných podkladov B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, 
s doplnenými návrhmi na plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk; 
citovaný dokument s časťou znenia obchodných podmienok dodania predmetu 
zákazky musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom 
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 
Keďže verejný obstarávateľ rozdelil podprahovú zákazku na časti (bod 2.3 súťažných 
podkladov), bolo potrebné predložiť hore uvedený dokument za každú časť predmetu 
zákazky samostatne z dôvodu samostatného vyhodnotenia každej časti a teda podpisu 
zmluvy na každú časť samostatne. V  ponuke uchádzača bol predložený iba jeden 
návrh zmluvy za všetky časti predmetu zákazky spoločne. 
 

12. B.T.SERVIS SK, s.r.o, Letecká 2, 962 31 Sliač 
• Verejný obstarávateľ žiadal uchádzačov, okrem iných dokladov na preukázanie 

splnenia podmienok účasti v podprahovej zákazke,   predloženie dokumentu s časťou 
znenia obchodných podmienok dodania predmetu zákazky podľa bodu 1 časti 
súťažných podkladov B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, 
s doplnenými návrhmi na plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk; 
citovaný dokument s časťou znenia obchodných podmienok dodania predmetu 
zákazky musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom 
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 
Keďže verejný obstarávateľ rozdelil podprahovú zákazku na časti (bod 2.3 súťažných 
podkladov), bolo potrebné predložiť hore uvedený dokument za každú časť predmetu 
zákazky samostatne z dôvodu samostatného vyhodnotenia každej časti a teda podpisu 
zmluvy na každú časť samostatne. V  ponuke uchádzača bol predložený iba jeden 
návrh zmluvy za všetky časti predmetu zákazky spoločne. 

 
 
Uchádzač v zákonne stanovenej lehote nepredložil verejnému obstarávateľovi požadované 
doklady na doplnenie jeho predloženej ponuky. 



 

 

 

 
 
 

 

4. Vyhodnotenie: 

Komisia vyhlasuje, že predložené ponuky uchádzačov  č. 2 č. 13 spĺňajú všetky 
požiadavky verejného obstarávateľa. 

Komisia pri skúmaní ponúk nezistila žiadne zrejmé matematické chyby v ponuke ceny 
a nepristúpila k ich oprave. 

 

Do vyhodnotenia bola zaradená ponuka uchádzača: 

 
Mgr. Vladimír Olašák Oriola, Na lána 44, 010 03 Žilina 
PLESNIVEC, s.r.o., Partizánska cesta 106, 974 01 Banská Bystrica 

 
Výsledná hodnotiaca tabuľka: 

Časť 1 : Čistiace a upratovacie služby na SK B.Bystrica 

Por. 
číslo Identifika čné údaje záujemcu 

 
Cena vrátane DPH za 

jeden de ň poskytovania 
služieb v EUR 

1 Mgr. Vladimír Olašák Oriola, Na lána 44, 
010 03 Žilina 

25,88 

2 PLESNIVEC, s.r.o., Partizánska cesta 
106, 974 01 Banská Bystrica 

29,42 

 
Časť 2 : Čistiace a upratovacie služby na SK B.Štiavnica 

Por. 
číslo Identifika čné údaje záujemcu 

 
Cena vrátane DPH za 

jeden de ň poskytovania 
služieb v EUR 

1 Mgr. Vladimír Olašák Oriola, Na lána 44, 
010 03 Žilina 

11,72 

2 PLESNIVEC, s.r.o., Partizánska cesta 
106, 974 01 Banská Bystrica 

16,80 

 
 
 
 



 

 

 

 
Časť 3 : Čistiace a upratovacie služby na SK Brezno 

Por. 
číslo Identifika čné údaje záujemcu 

 
Cena vrátane DPH za 

jeden de ň poskytovania 
služieb v EUR 

1 Mgr. Vladimír Olašák Oriola, Na lána 44, 
010 03 Žilina 

15,08 

2 PLESNIVEC, s.r.o., Partizánska cesta 
106, 974 01 Banská Bystrica 

20,77 

 
 
Časť 4 : Čistiace a upratovacie služby na SK Detva 

Por. 
číslo Identifika čné údaje záujemcu 

 
Cena vrátane DPH za 

jeden de ň poskytovania 
služieb v EUR 

1 Mgr. Vladimír Olašák Oriola, Na lána 44, 
010 03 Žilina 

11,39 

2 PLESNIVEC, s.r.o., Partizánska cesta 
106, 974 01 Banská Bystrica 

15,20 

 
 
Časť 5 : Čistiace a upratovacie služby na SK Krupina 

Por. 
číslo Identifika čné údaje záujemcu 

 
Cena vrátane DPH za 

jeden de ň poskytovania 
služieb v EUR 

1 Mgr. Vladimír Olašák Oriola, Na lána 44, 
010 03 Žilina 

14,14 

2 PLESNIVEC, s.r.o., Partizánska cesta 
106, 974 01 Banská Bystrica 

21,03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Časť 6 : Čistiace a upratovacie služby na SK Lučenec 

Por. 
číslo Identifika čné údaje záujemcu 

 
Cena vrátane DPH za 

jeden de ň poskytovania 
služieb v EUR 

1 Mgr. Vladimír Olašák Oriola, Na lána 44, 
010 03 Žilina 

17,29 

2 PLESNIVEC, s.r.o., Partizánska cesta 
106, 974 01 Banská Bystrica 

30,99 

 
 

Časť 7 : Čistiace a upratovacie služby na SK Poltár 

Por. 
číslo Identifika čné údaje záujemcu 

 
Cena vrátane DPH za 

jeden de ň poskytovania 
služieb v EUR 

1 Mgr. Vladimír Olašák Oriola, Na lána 44, 
010 03 Žilina 

13,23 

2 PLESNIVEC, s.r.o., Partizánska cesta 
106, 974 01 Banská Bystrica 

21,61 

 
 

Časť 8 : Čistiace a upratovacie služby na SK Revúca 

Por. 
číslo Identifika čné údaje záujemcu 

 
Cena vrátane DPH za 

jeden de ň poskytovania 
služieb v EUR 

1 Mgr. Vladimír Olašák Oriola, Na lána 44, 
010 03 Žilina 

13,98 

2 PLESNIVEC, s.r.o., Partizánska cesta 
106, 974 01 Banská Bystrica 

23,32 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Časť 9 : Čistiace a upratovacie služby na SK R.Sobota 

Por. 
číslo Identifika čné údaje záujemcu 

 
Cena vrátane DPH za 

jeden de ň poskytovania 
služieb v EUR 

1 Mgr. Vladimír Olašák Oriola, Na lána 44, 
010 03 Žilina 

20,91 

2 PLESNIVEC, s.r.o., Partizánska cesta 
106, 974 01 Banská Bystrica 

30,34 

 
 

Časť 10 : Čistiace a upratovacie služby na SK V.Krtíš 

Por. 
číslo Identifika čné údaje záujemcu 

 
Cena vrátane DPH za 

jeden de ň poskytovania 
služieb v EUR 

1 Mgr. Vladimír Olašák Oriola, Na lána 44, 
010 03 Žilina 

13,39 

2 PLESNIVEC, s.r.o., Partizánska cesta 
106, 974 01 Banská Bystrica 

20,54 

 
 

Časť 11 : Čistiace a upratovacie služby na SK Zvolen 

Por. 
číslo Identifika čné údaje záujemcu 

 
Cena vrátane DPH za 

jeden de ň poskytovania 
služieb v EUR 

1 Mgr. Vladimír Olašák Oriola, Na lána 44, 
010 03 Žilina 

18,87 

2 PLESNIVEC, s.r.o., Partizánska cesta 
106, 974 01 Banská Bystrica 

24,00 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Návrh na plnenie kritérií : 

Časť 12 : Čistiace a upratovacie služby na SK Žarnovica 

Por. 
číslo Identifika čné údaje záujemcu 

 
Cena vrátane DPH za 

jeden de ň poskytovania 
služieb v EUR 

1 PLESNIVEC, s.r.o., Partizánska cesta 
106, 974 01 Banská Bystrica 

14,20 

2 Mgr. Vladimír Olašák Oriola, Na lána 44, 
010 03 Žilina 

14,84 

 
 

Časť 13 : Čistiace a upratovacie služby na SK Žiar nad Hronom 

Por. 
číslo Identifika čné údaje záujemcu 

 
Cena vrátane DPH za 

jeden de ň poskytovania 
služieb v EUR 

1 PLESNIVEC, s.r.o., Partizánska cesta 
106, 974 01 Banská Bystrica 

18,15 

2 Mgr. Vladimír Olašák Oriola, Na lána 44, 
010 03 Žilina 

18,37 

 
 

Časť 14 : Čistiace a upratovacie služby na KÚ B.Bystrica 

Por. 
číslo Identifika čné údaje záujemcu 

 
Cena vrátane DPH za 

jeden de ň poskytovania 
služieb v EUR 

1 PLESNIVEC, s.r.o., Partizánska cesta 
106, 974 01 Banská Bystrica 

12,68 

2 Mgr. Vladimír Olašák Oriola, Na lána 44, 
010 03 Žilina 

13,68 

 

Verejný obstarávateľ stanovil nasledovné kritériá na vyhodnotenie ponúk, časť A.2 
Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia: 

 
1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena vrátane DPH za jeden deň 

poskytovania služieb v EUR jednotlivej časti predmetu zákazky, vypočítaná a vyjadrená 
podľa bodu 12  časti súťažných podkladov  A.1 Pokyny pre uchádzačov , v EUR 
s uvedením ceny bez DPH a aj vrátane DPH. 



 

 

 

 
2 Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa 

posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za 
dodanie jednotlivej časti predmetu zákazky.  

Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za  jeden deň 
poskytovania služieb jednotlivých častí predmetu zákazky podľa bodu 2 tejto časti 
súťažných podkladov, vyjadrených v EUR vrátane DPH, uvedených v jednotlivých 
ponukách uchádzačov. Úspešný uchádzač bude ten, ktorý navrhol za  jeden deň 
poskytovania služieb v EUR vr. DPH jednotlivej časti predmetu obstarávania najnižšiu 
cenu 

 
Zdôvodnenie umiestnenia ponúk: 
 Keďže kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena vrátane DPH za jeden deň 
poskytovania služieb v EUR jednotlivej časti predmetu zákazky víťazný uchádzač predložil 
nižšou cenu za jeden deň poskytovania služieb v EUR vr. DPH. 
 
 
5. Záver hodnotenia 

 
 Spísaním zápisnice o vyhodnotení ponúk podľa § 42 ods. 8 zákona o verejnom 

obstarávaní a jej odovzdaním verejnému obstarávateľovi činnosť komisie pre hodnotenie 
ponúk doručených do verejného obstarávania na uvedený predmet zákazky končí. 

 
Členovia komisie prehlasujú, že túto zápisnicu v slobodnej vôli podpisujú a s obsahom 

zápisnice v plnej miere súhlasia. 
 

Prílohy: 2 
 
V Banskej Bystrici, 27.2.2012 
 
 
 
 
                                                                      ______________________________________ 
                                                                                        komisia na hodnotenie ponúk 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

P r e z e n č n á   l i s t i n a 
 
 
z vyhodnotenia ponúk v podprahovej zákazke „Čistiace a upratovacie služby“ (00741 - 
WYS, VVO č. 13/2012 z 20.1.2012) 9.2.2012 o 13.00 hod 
 
 
 
 Meno, priezvisko       Podpis 
 
 
Alexander Rumanovský 
 
Miriam Plšková 
 
Martina Zaušková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

P r e z e n č n á   l i s t i n a 
 
 
z vyhodnotenia ponúk v podprahovej zákazke „Čistiace a upratovacie služby“ (00741 - 
WYS, VVO č. 13/2012 z 20.1.2012) 27.2.2012 o 8.00 hod 
 
 
 
 Meno, priezvisko       Podpis 
 
 
Alexander Rumanovský 
 
Miriam Plšková 
 
Martina Zaušková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


