
1 

Záznam z prieskumu trhu 
 
 

    
Záznam z prieskumu trhu pre:  

 Zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 zákazku, na ktoré  sa uplatňujú ustanovenia zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 iné: ............................................................................................................. 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Obchodné meno / Názov CASSOVIA SPORT s.r.o. 

Poštová adresa Baštová 3396/6 

Mesto Košice - mestská časť Staré Mesto 

PSČ 040 01 

IČO 36 810 134 

DIČ: 2022431455 

IČ DPH:  SK2022431455 

Štatutárny zástupca: RNDr. Martin Madej, konateľ 

tel. č.  +421 902 904 292 

e. mail martin.madej@gmail.com 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/ https://www.fkkosickanovaves.sk/ 
 
2. Názov zákazky 

„Prestrešenie tenisových kurtov“, Agátová ulica, Košice – mestská časť Košická Nová Ves. 
 
3. Predmet zákazky (opis predmetu zákazky, technické parametre, požadované množstvo) 

Navrhovane prestrešenie tenisových kurtov bude realizovane v tenisovom areáli na Agátovej ulici, Košice – mestská časť Košická Nová Ves. Dokumentácia je vypracovaná na základe požiadaviek 
investora. Pôdorys stavby je na mieste existujúcich kurtov, stavba pozostáva z prestrašenia a výmeny terajšieho povrchu kurtov. Momentálne sa nachádza na celej ploche textilný povrch uložený na 
zhutnenom pieskovom lôžku. 
Prestrešenie je navrhované ako dvojplášťová pretlaková nafukovacia hala V porovnaní s tradičnými stavbami majú nafukovacie haly niekoľko kľúčových výhod, pričom najvýraznejšie sú obstarávacie 
náklady, rýchlosť dodania a flexibilita výstavby (halu možno postaviť alebo zložiť v priebehu jediného dňa). 
Investor navrhuje výmenu povrchu kurtov za tvrdý tenisový povrch s akrylatovým náterom. 
 
Výmena povrchu kurtov: 
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Po odstránení pôvodných vrstiev bude potrebne pripraviť podklad pre betónovú dosku C20/25 z vláknobetónu, vystuženú plastovými vláknami. Pri betonáži je potrebne dodŕžať dilatačné škáry umiestnene 
do osi budúcich čiar tenisových ihrísk. Betónové plochy sú navrhnuté s priečnym spádom 0,5%. Pred betonážou je potrebne osadiť kotvenie stĺpikov pre hracie sieťky kurtov. Po vyzretí betónu bude 
nanesený športový povrch odbornou firmou. 
 
Prestrešenie kurtov: 
Prestrešenie je navrhované ako dvojplášťová pretlaková nafukovacia hala Nafukovacie haly nevyužívajú pevnú podpornú konštrukciu, ale stoja vďaka minimálnemu pretlaku vzduchu vo vnútri haly. Hala 
sa namontuje na základy navrhnute  z betónu pevnosti min. 25MPa. Základy sú navrhovane ako pasové so šírkou 400mm s lôžkom zo štrku 32-64mm do nezámrznej hĺbky, armovaním kari sieťou 
hr.6mm, oko 100x100. Kotvenie bude realizovane kotvami Hilty. 
Základné komponenty haly: 
pevná dvojplášťová plachta – pre ochranu proti poveternostným vplyvom a tepelnú izoláciu prostredníctvom vzduchových vankúšov medzi dvoma vrstvami plachty. Plachta má vysokú pevnosť, je odolná 
proti UV žiareniu, poškriabaniu a roztrhnutiu a je čiastočne priesvitná (počas jasného dňa nie je nutné využívať umelé osvetlenie). 
agregát – pre ohrev vzduchu v hale, udržiavanie pretlaku a zabezpečenie ventilácie. Agregát je navrhnutý na zemný plyn. K dispozícii je tiež záložný dieselový agregát, ktorý udrží halu v nafúknutom 
stave v prípade výpadku el. napätia alebo pri poruche hlavného agregátu. 
vchod – otáčavé dvere 
núdzový východ 
systém osvetlenia vo vnútri haly – používa sa prevažne počas zníženej viditeľnosti a v noci. 
Stavba bude odvodnená odvodňovacími žľabmi aco drain vyspádovanými do existujúcich bočných rigolov. 
 
Areál ma fungujúce napojenia na všetky inžinierske siete v dostatočnej kapacite, nie je potrebné realizovať nove prípojky plynu, vodovodu a kanalizácie ani elektro. 

 
Podrobný rozsah stavebných prác je uvedený v prílohe č. 1A a 1B tejto výzvy (VV) ako aj v projektovej dokumentácii v prílohe č. 1C a 1D výzvy na predkladanie ponúk (PD). 
 

4. Požadovaný termín a miesto realizácie 
    Odovzdanie diela do 130 dní od prijatia prvej zálohovej platby 

Miesto realizácie: 
Tenisové kurty, Agátová ulica, 040 14 Košice – mestská časť Košická Nová Ves. 
Množstvo alebo rozsah zákazky: 
Presný rozsah stavebných prác je uvedený vo Výkaze výmer, ktorí tvorí prílohu č. 1A a 1B výzvy na predkladanie ponúk. 

 
5. Spoločný slovník obstarávania 

45212210-1   Stavebné práce na objektoch jednoúčelových športových zariadení  
 

6. Dátum zverejnenia výzvy na súťaž na internetovej stránke (povinné pre zákazky nad 30  000 €)1: 
Internetová stránka Futbalového klubu Košická Nová Ves: https://www.fkkosickanovaves.sk/: 10.01.2022 
 
 
 
 

 
1 Pri zákazkách do 30 000 € ak nebola výzva na súťaž, uviesť formu získania ponúk 
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7. Zoznam oslovených potenciálnych uchádzačov/subjektov: 

P. č. 
Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ: 

obchodné meno, adresa sídla, resp. miesta podnikania, IČO (ak relevantné) 

Kontaktná osoba 
Tel. číslo / email 

Spôsob a dátum oslovenia Poznámka 

1.  CENTAURY Plus s.r.o., Spojova 12, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 44 654 073 rb@airdomes.sk 
 

e-mail, 2022-01-10 08:56 
 

 

2. SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s. r. o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, Česká republika, IČO: 25 560 
191 

david@spzlin.cz e-mail, 2022-01-10 08:58 
 

 

3. PRECOL s.r.o., Předměřice nad Jizerou 74, 294 74 Předměřice nad Jizerou, Česká republika, 
IČO: 26 461 935 

info@precol.cz e-mail, 2022-01-10 08:59 
 

 

 

8. Zoznam uchádzačov/subjektov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk 

 

PČ 

Uchádzač: 

obchodné meno, adresa sídla, resp. miesta podnikania, IČO (ak je to relevantné) Počet 
Cena spolu bez 

DPH (EUR) 
DPH 20% 

(EUR) 

Celková cena 
spolu s DPH 

(EUR) 

Dátum 
predloženia 

ponuky 

Vyhodnotenie 
podľa kritéria 

1. CENTAURY Plus s.r.o., Spojova 12, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 44 654 073 rozpočet 179 500,00 35 900,00 215 400,00 12.01.2022, 
10:12, e-mail 

1. 

2. SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s. r. o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, Česká republika, IČO: 
25 560 191 

rozpočet 185 000,00 37 000,00 222 000,00 13.01.2022, 
11:05, e-mail 

2. 

3. PRECOL s.r.o., Předměřice nad Jizerou 74, 294 74 Předměřice nad Jizerou, Česká 
republika, IČO: 26 461 935 

rozpočet 189 822,90 37 964,58 227 787,48 18.01.2022, 
11:53, e-mail 

3. 

 
9.   Kontrola zoznamu dokladov požadovaných vo výzve na súťaž2, je uvedená v Prílohe č.1 Záznamu z prieskumu trhu:  vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek 

verejného obstarávateľa uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk Komisia v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk: 

Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú nediskriminačné a podporujú 
hospodársku súťaž. 
Komisia následne vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u prvého uchádzača v poradí. V prípade, ak dôjde k vylúčeniu prvého uchádzača v poradí komisia postupuje 
tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. 

Uchádzač č. 1: CENTAURY Plus s.r.o., Spojova 12, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 44 654 073, splnil požiadavky verejného obstarávateľa a stanovené podmienky účasti. 

 

 
2V rámci kontroly dokladov je potrebné overiť skutočnosť, či sú oslovení záujemcovia oprávnení dodávať službu, tovar alebo prácu v rozsahu predmetu zákazky,  
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10. Identifikácia vybraného zhotoviteľa: 
CENTAURY Plus s.r.o., Spojova 12, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 44 654 073 
U uchádzača sa preveroval Zápis do registra partnerov verejného sektora, keďže ním ponúknutá zmluvná cena je vyššia ako finančný limit 100 000,- EUR bez DPH. 
PRÁVNY RÁMEC 
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 
Pri posudzovaní partnerov verejného sektora sa berú do úvahy aj finančné limity. To znamená, že na to, aby sa fyzická osoba alebo právnická osoba považovala za partnera verejného sektora nestačí, 
aby spĺňala definičné kritériá, ale zároveň musí byť splnená podmienka finančného limitu.  
Finančné limity sú nastavené nasledovne: 
V prípade jednorazového plnenia je finančný limit 100.000 eur a v prípade opakujúceho sa plnenia je finančný limit 250.000 eur. 
V prípade, ak vopred zo zmluvy nie je vôbec zrejmé, v akej výške má byť plnenie poskytnuté a teda nie je možné preukázateľne zistiť, či výška poskytnutého plnenia bude nad rámec uvedených 
finančných limitov, povinnosť zápisu vzniká až v časovom úseku pred poskytnutím toho plnenia, ktorým má dôjsť k prekročeniu uvedených limitov. Uvedená situácia môže vzniknúť najmä pri opakujúcich 
sa plneniach, kedy bude výška plnenia zo strany štátu závislá od vopred neurčitých či premenných skutočností (napr. od počtu odpracovaných hodín, od počtu výrobkov, od výšky dosiahnutého zisku 
a pod.). Ak je výška plnenia určená aspoň v rámcovej zmluve a táto presiahne finančné limity, povinnosť zápisu do RPVS je daná. 
 
Komisia konštatuje, že úspešný uchádzač č. 1:  CENTAURY Plus s.r.o., Spojova 12, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 44 654 073, spĺňa náležitosti podľa § 11 ZVO pre uzatvorenie zmluvy, pretože je 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora ku dňu 20.01.2022, čo komisia overila na stránke (https://rpvs.gov.sk/rpvs/): https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/22519 

 
11. Zdôvodnenie výberu: 

  Najnižšia cena bez DPH 
  Najnižšia cena s DPH 
  Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka 

 
12. Konečná zmluvná cena:  215 400,00 EUR vrátane DPH  
 
13. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: 

  Objednávka 
  Zmluva 
  Rámcová dohoda 
  Iné: ............................................... 

 
14. Iné skutočnosti (napr. spôsob dopravy, inštalácie, servisné podmienky) 
 
15. Overenie spôsobilosti uchádzačov realizovať predmet plnenia zákazky 
Prehlasujeme, že sme overili, či je uchádzač umiestnený prvý v poradí oprávnený uskutočňovať stavebné práce3 v rozsahu predmetu zákazky a že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
(viď. bod 9: vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk, p. č. 4 a 5) 
 

 
3 Nehodiace prečiarknite 
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16. Miesto a dátum vyhodnotenia predložených ponúk:  
CASSOVIA SPORT s.r.o., Baštová 3396/6, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto 

 
Meno a priezvisko Podpis Dátum 

Osoba poverená vykonaním prieskumu trhu* 
Člen komisie na vyhodnocovanie ponúk 

František Keruľ, externý poradca verejného obstarávania  20.01.2022 

Predseda komisie na vyhodnocovanie ponúk RNDr. Martin Madej, konateľ CASSOVIA SPORT s.r.o.  20.01.2022 

Člen komisie na vyhodnocovanie ponúk Ing. Norbert Petöcz, zodpovedný projektant  20.01.2022 

Člen komisie na vyhodnocovanie ponúk František Keruľ, externý poradca verejného obstarávania  20.01.2022 

 
*Vyhlasujem, že v súvislosti s vyhodnotením zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom a potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé. 
 

Prílohy:       

  Preukázateľne odoslané výzvy na súťaž 
  Doklad o zverejnení výzvy na stránke verejného obstarávateľa alebo inom vhodnom webovom sídle (zákazky nad 30 000 €) 
  Ponuky od oslovených subjektov s preukázaným dátumom ich doručenia 
  Výpočet bodov za každého uchádzača a za každé kritérium (ak relevantné) 
  Ďalšia predložená dokumentácia 

 
 

Dátum a miesto: 20.01.2022, Košice                                                                                          
 


