
Verejné obstarávanie 

 

Mesto PEZINOK 
R a d n i č n é n á m e s t i e 7 , 9 0 2 1 4 P e z i n o k 

 
V Pezinku, dňa 12.03.2018 

Zn.: 8/1/VOW-3/2018 

 

Verejný obstarávateľ : MESTO PEZINOK  

 

Zákazka : - Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zákazky použil postup zadávania zákazky 

podľa ustanovenia § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

Predmet zákazky : „Dodanie výstrojných súčastí (uniformy) pre príslušníkov Mestskej polície 

Pezinok v súlade s ust. § 22 Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 

predpisov". 

 

Zápisnica z konečného vyhodnotenia : 

 

Mesto Pezinok dňa 13. februára 2018 zverejnilo na svojom webovom sídle výzvu na predkladanie 

ponúk. Lehota na predkladanie ponúk bola určená do stredy – t.j. do 21.02.2018 do 09:00 hodiny. 

Bolo určené, že ponuky majú byť doručené na adresu : Mesto Pezinok, Mestská polícia, Radničné 

námestie 7, 902 14, Pezinok, do uvedeného času, s tým, že ponuky doručené po určenom termíne 

nebudú vyhodnocované. Keďže bola predpokladaná hodnota zákazky uvedená vo Výzve na 

predkladanie ponúk zo dňa 13.02.2018 pre predmet zákazky „Dodanie výstrojných súčastí 

(uniformy) pre príslušníkov Mestskej polície Pezinok v súlade s ust. § 22 Zákona SNR č. 

564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov" určená do sumy vo výške v zmysle § 

§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, bolo možné použiť postup zadávania 

zákazky prieskumom trhu.  

Kritériom na vyhodnotenie ponúk zákazky bola : 

1. najnižšia cena celkom v EUR s DPH a 

2. dodanie vzoriek podľa technického popisu a materiálového zloženia jednotlivých súčastí uniformy 

(1 až 32) bol uvedený v bode 5 výzvy na predloženie cenovej ponuky. 

Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu cenovú ponuku za celý predmet zákazky a 

splní všetky požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky. 

V zmysle ods. 11 (podmienky účasti) Výzvy na predloženie ponuky zo dňa 13.02.2018 bol uchádzač o 

zákazku povinný : 

 predložiť vzorku z každého hotového tovaru na overenie kvality materiálu do 3 dní od 

ukončenia lehoty na predkladanie ponúk. 

 

V stanovenej lehote, do 21.02.2018 do 09:00 hod. boli predložené boli štyri cenové ponuky : 

1. Bc. Stanislava Kollárová, Krátka 3078/7, 934 01, Levice. IČO: 40 624 236, Zastúpená : Bc. 

Stanislava Kollárová, konateľ spoločnosti; Zápis v Živnostenskom registri Obvodného úradu Levice, 

Pod číslom ObU-LV-OZP-2012/02106-2; 

2. MONAX PLUS s.r.o., Malachovská cesta, 57/2123, 974 05, Banská Bystrica. IČO: 36 688 703, 

Zastúpená : Monika Oborčoková, konateľ spoločnosti; Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu 

Banská Bystrica, Vložka číslo : 12183/S; 

3. Jozef Angelovič, 1. mája 501/62, 053 01, Harichovce. IČO : 17 191 947, Zastúpená : Jozef 

Angelovič, Zápis v Živnostenskom registri - Okresný úrad Spišská Nová Ves, Číslo obchodného 

registra : 810-2530; 

4. SABRINA MODELLE, s.r.o., Pri Podlužianke 3, 934 01, Levice. IČO : 36 525 685, Zastúpená : 

Štefan Herceg, konateľ spoločnosti; Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Vložka číslo : 

10807/N; 
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Uchádzači o zákazku - MONAX PLUS s.r.o.; Malachovská cesta, 57/2123, 974 05, Banská 

Bystrica, IČO : 36 688 703, Zastúpená : Monika Oborčoková, konateľ spoločnosti, Zápis v 

Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo : 12183/S a Jozef Angelovič, 1. 

mája 501/62 053 01, Harichovce, IČO : 17 191 947, Zastúpená : Jozef Angelovič, Zápis v 

Živnostenskom registri Okresný úrad Spišská Nová Ves, Číslo obchodného registra : 810-2530 síce 

dodali obstarávateľovi t.j. Mestu Pezinok v stanovenom termíne cenovú ponuku, ale nesplnili ďalšiu 

zo súťažných podmienok uvedených vo výzve a tou je predloženie vzoriek z každého hotového tovaru 

na overenie kvality materiálu a to do troch dní od ukončenia lehoty na prekladanie ponúk. 

Z uvedeného dôvodu boli uvedení uchádzači zo súťaže vylúčení. 

 

Uchádzači o zákazku - SABRINA MODELLE, s.r.o.; Pri Podlužianke 3, 934 01, Levice, 

IČO : 36 525 685, Zastúpená : Štefan Herceg, konateľ spoločnosti, Zápis v Obchodnom registri 

Okresného súdu Nitra, Vložka číslo : 10807/N a Stanislava Kollárová, Krátka 3078/7, 934 01, 

Levice, IČO : 40 624 236, Zastúpená : Bc. Stanislava Kollárová, konateľ spoločnosti Zápis v 

Živnostenskom registri Obvodného úradu Levice, Pod číslom ObU-LV-OZP-2012/02106-2, dodali v 

stanovenom termíne cenovú ponuku, a splnili ďalšiu zo súťažných podmienok uvedených vo výzve a 

tou je predloženie vzoriek z každého hotového tovaru na overenie kvality materiálu a to do troch dní 

od ukončenia lehoty na prekladanie ponúk. 

 

Uchádzač o zákazku SABRINA MODELLE, s.r.o.; Pri Podlužianke 3, 934 01, Levice, IČO : 

36 525 685, Zastúpená : Štefan Herceg, konateľ spoločnosti, Zápis v Obchodnom registri Okresného 

súdu Nitra, Vložka číslo : 10807/N napriek tomu, že stanovenom termíne predložil vzorky z každého 

hotového tovaru na overenie kvality materiálu a to do troch dní od ukončenia lehoty na prekladanie 

ponúk, predlžené vzorky č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 23, 27, 31 a 32) nespĺňali stanovené 

kritéria v zmysle opisu a požiadaviek kladených na zákazku podľa technického popisu a 

materiálového zloženia jednotlivých súčastí rovnošaty tak, ako bolo uvedené v odseku 5 výzvy na 

predloženie ponuky, t.j. „Dodanie výstrojných súčastí (uniformy) pre príslušníkov Mestskej polície 

Pezinok v súlade s ust. § 22 Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 

predpisov“. Čestnými vyhláseniami uchádzač o zákazku - SABRINA MODELLE deklaroval že pri 

číselne popísaných výstrojných súčiastkach nespĺňa stanovené kritéria na dodanie vzoriek podľa 

technického popisu a materiálového zloženia jednotlivých súčastí uniformy (1 až 32) ako je uvedené v 

bode 5 výzvy na predloženie cenovej ponuky. 

V zmysle odseku 12 (Kritéria na vyhodnotenie ponúk) výzvy na predloženie cenovej ponuky - 

verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 

vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

Na základe uvedeného, bol uchádzač o zákazku zo súťaže vylúčený. 

 

Uchádzač o zákazku - Stanislava Kollárová, ul. Krátka 3078/7, Levice, splnil všetky 

stanovené podmienky uvedené vo výzve na predloženie ponuky “Dodanie výstrojných súčastí 

(uniformy) pre príslušníkov Mestskej polície Pezinok v súlade s ust. § 22 Zákona SNR č. 

564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov“ zo dňa 13.02.2018. 

 

Ponuka bola vyhodnotená ako spĺňajúca predpísané podmienky verejného obstarávateľa 

a ako najvýhodnejšia z hľadiska kritérií, t.j. najnižšej ceny za predmet zákazky a predloženie 

vzoriek z každého hotového tovaru na overenie kvality materiálu a to do troch dní od ukončenia 

lehoty na prekladanie ponúk. Uchádzač splnil stanovené kritéria v zmysle opisu a požiadaviek 

kladených na zákazku podľa technického popisu a materiálového zloženia jednotlivých súčastí 

rovnošaty tak, ako bolo uvedené v odseku 5 výzvy na predloženie ponuky, t.j. „Dodanie 

výstrojných súčastí (uniformy) pre príslušníkov Mestskej polície Pezinok v súlade s ust. § 22 

Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov“. 
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Za víťaza súťaže výberová komisia určila uchádzača o zákazku : 

 

Stanislava Kollárová, Krátka 3078/7, 934 01, Levice, IČO : 40 624 236, Zastúpená : Bc. 

Stanislava Kollárová, konateľ spoločnosti Zápis v Živnostenskom registri Obvodného úradu 

Levice, Pod číslom ObU-LV-OZP-2012/02106-2 – konečná cena zákazky s DPH : 14,402,10 Eur. 

 

Otvorenie obálok s cenovými ponukami uvedených štyroch uchádzačov o predmetnú zákazku 

sa uskutočnilo dňa 21. februára 2018 v čase o 09,00 hodine za prítomnosti všetkých troch členov 

výberovej komisie. 

Vyhodnotenie vzoriek v zmysle technického popisu a materiálového zloženia jednotlivých 

súčastí rovnošaty sa uskutočnilo v zasadacej miestnosti mestskej polície Pezinok – na útvare mestskej 

polície, dňa 27.02.2018 v čase od 09,30 hodiny. 

 

Uchádzač bol e-mailom informovaný a oboznámený o výsledku súťaže dňa 02.03.2018. 

 

Komisia : 

JUDr. Ľudovít Farbula – náčelník mestskej polície Pezinok; 

Ing. Alena Gusejnová – vedúca oddelenia ekonomiky a miestnych daní MsÚ Pezinok; 

Mgr. Renáta Gottschallová  – vedúca oddelenia majetko právneho, mestského úradu Pezinok; 

 

 

 

 

Zapísal : JUDr. Ľudovít Farbula  

Náčelník mestskej polície Pezinok  


