Futbalový klub FC Rohožník,
Rohožník 312, 90638 Rohožník
IČO: 31874592
Záznam
z vyhodnotenia ponúk na dodanie prác

Kompletná údržba hlavného a tréningového ihriska futbalového klubu
a čiastočná obnova závlahového systému
Názov, adresa a kontaktné miesto obstarávateľa :
Názov organizácie :
Futbalový klub FC Rohožník
Právna forma:
občianske združenie
Sídlo organizácie :
Karpatská 312, 906 38 Rohožník
IČO:
31874592
DIČ:
2021077872
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu :
SK56 0900 0000 0000 3723 8653
Internetové stránky:
www.fcrohoznik.sk
Kontaktná osoba pre styk s uchádzačmi a prevzatie ponúk
Daniel Báchor č. t 09084021216
Email: daniel.bahor@gmail.com
Predmet obstarávania: Kompletná údržba hlavného a tréningového ihriska futbalového klubu a

čiastočná obnova závlahového systému
Druh zákazky: * práce ( zákazka s nízkou hodnotou )
Stručný opis predmetu zákazky:

Hlavným cieľom je komplexná údržba trávnatej plochy hlavného a tréningového ihriska v
športovom areáli futbalového klubu, ako aj obnova časti hlavnej hracej plochy. Čiastkovým cieľom
projektu je revitalizácia tréningovej plochy futbalového ihriska futbalového klubu ako aj čiastočná
obnova závlahového systému.
Hlavná hracia plocha po dlhých rokoch aktívneho používania potrebuje kompletnú údržbu a
čiastočnú obnovu trávnatej plochy, revitalizáciu trávnika ako aj sammotnú čiastočnú výmenu
podložia v oblastiach s najväčšou záťažou. S tým úzko súvisí aj samotná výmena trávnika v
miestach s najväčšou záťažou (oblasť pokutového územia). Zároveň hlavná hracia plocha potrebuje
revitalizáciu, ktorá obsahuje komplexnú verifikáciu trávnatej plochy, vertikutáciu, prevzdušnenie ,
podsievanie a celkové zapieskovanie trávnatej plochy. Rovnaký postup by sa aplikoval aj na
tréningovom ihrisku. Na tréningovej ploche by sa nerealizovala výmena podložia s výmenou
trávnatej plochy, ale realizoval by sa podsev. Závlahový systém, ktorý sme vybudovali a čiastočne
zmodernizovali v roku 2017 a 2018 by sme nutne potrebovali rozšíriť o sekvenčný menič tlaku.
Jeho absencia nám spôsobuje kolísanie tlaku v celom systéme zavlažovacieho zariadenia na oboch
ihriskách.
Miesto dodania : športový areál futbalového klubu
Termín realizácie : august - september 2019
Zoznam oslovených potenciálnych uchádzačov

Poradové

Obchodné meno

číslo

Sídlo alebo miesto podnikania

Dátum zaslanie

Poznámka
Osobne/poštou
email

1.

2.

3

Rudolf Kožuch
Pri potoku 206/66
906 38 Rohožník
Dominik Demko
352
906 37 Sološnica
Ferdinand Beňa
Cyrila Gallaya 5076/6
901 05 Senica

3.8.2019

emailom

3.8.2019

emailom

3.8.2019

emailom

Zoznam uchádzačov , ktorí predložili ponuky
Identifikačné údaje
uchádzača/ obchodné
meno, sídlo uchádzača,
IČO:
Ferdinand Beňa
Cyrila Gallaya 5076/6
901 05 Senica
Rudolf Kožuch
Pri potoku 206/66
906 38 Rohožník
Dominik Demko
352
906 37 Sološnica

Kontaktná osoba za
uchádzača /meno
a priezvisko, č. tel,
prípadne e. mail/ :

Ponúkaná cena
za zákazku v €
s DPH

Dátum
predloženia
ponuky

Ferdinand Beňa
0905386293

13 497,30 €

12.8.2019

Rudolf Kožuch
0918875571

11 335,30 €

12.8.2019

Dominik Demko
0915381197

12 225,45€

12.8.2019

Kontrola zoznamu dokladov požadovaných vo výzve na súťaž:
- Ocenený výkaz výmer
- Podpísaná zmluva o dielo
- kópia dokladu - oprávnenia dodávať tovar, poskytovať službu, živnostenský
register alebo obchodný register
Všetci uchádzači predložili požadované doklady
poradie
úspešnosti

1.

2.

3.

Identifikačné údaje uchádzača/
obchodné meno, sídlo uchádzača,
IČO:
Rudolf Kožuch
Pri potoku 206/66
906 38 Rohožník
IČO 50409875
Dominik Demko
352
906 37 Sološnica
Ferdinand Beňa
Cyrila Gallaya 5076/6
901 05 Senica

Kontaktná osoba za
uchádzača /meno
a priezvisko, č. tel,
prípadne e. mail/ :

Ponúkaná
cena za
zákazku v €
s DPH

Rudolf Kožuch
0918875571

11 335,30 €

Dominik Demko
0915381197

12 225,45 €

Ferdinand Beňa
0905386293

13 497,30 €

Úspešný uchádzač /obchodné meno , adresa, IČO a celková cena s DPH/:
Rudolf Kožuch, Pri potoku 206/66, 906 38 Rohožník, IČO 50409875, 11 335,30€
Zdôvodnenie výberu - najnižšia cena
Navrhnutý spôsob zadania zákazky:
Mandátna zmluva
Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto zadávaním zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu
k potenciálnym dodávateľom, a potvrdzujem že uvedené údaje sú pravdivé.
Vyhodnotil: Ing. Daniel Báchor

podpis

v.r.

Meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá bola zodpovedná za zadávanie zákazky
Jozef Karšay – prezident futbalového klubu

V Rohožníku 13.8.2019

podpis v.r.

