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Z á p i s n i c a  
z verejného otvárania časti ponúk označených ako „Kritériá“ 

(v zmysle § 113 ods. 1 v nadväznosti na § 52 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“ alebo „ZoVO“) 
 

podlimitnej zákazky v zmysle § 5 ods. 3 písm. f) ZoVO bez využitia elektronického trhoviska a 
bez použitia elektronickej aukcie zadávanej postupom podľa § 113 až 115 ZoVO – zákazka na 
uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO predmetu zákazky s názvom: 
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Spišská Stará Ves“, konaného 
dňa 19.12.2016 o 9:00 hod v v zasadačke verejného obstarávateľa - Mesto Spišská Stará Ves, 
MsÚ, Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves, okr. Kežmarok.  
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania. 
 
Komisia na neverejné otváranie časti ponúk označených ako „Ostatné“ a na verejné otváranie 
časti ponúk označených ako „Kritériá“; na vyhodnotenie/posúdenie splnenia podmienok účasti 
uchádzačov vo verejnom obstarávaní a na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „komisia“) pracovala po 
celý čas v nasledovnom zložení: 

Ing. Ján Kurňava – predseda komisie  
Ing. Andrea Majerčáková – člen komisie 
Ing. Marek Vyrostek – člen komisie 
Ing. Peter Bendík - člen komisie bez práva vyhodnocovania 
 

Predmetná podlimitná zákazka zmysle § 5 ods. 3 písm. f) ZoVO bez využitia elektronického 
trhoviska a bez použitia elektronickej aukcie zadávanej postupom podľa § 113 až 115 ZoVO – 
zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO predmetu zákazky s názvom:  
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Spišská Stará Ves“ bola 
vyhlásená: odoslaním a následným zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku 
verejného obstarávania (ďalej len „VVO“) č. 178/2016 zo dňa 13.9.2016 pod značkou 12790 - 
WYP.  
 

Komisia konštatuje, že v zmysle § 113 ods. 1 v nadväznosti na § 52 ZoVO:  
-  otváranie časti ponúk označených ako „Kritériá“, za splnenia podmienok uvedených v § 52 ods. 

1 ZoVO, vykonala komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to v mieste 
a v čase, ktoré splnomocnený zástupca verejného obstarávateľa oznámil uchádzačom v zmysle 
§ 52 ods. 3 ZoVO. Medzi odoslaním oznámenia a otváraním časti ponúk, označených ako 
„Kritériá“, bolo aspoň 5 pracovných dní (viď. dokumentácia z verejného obstarávania).  

-  verejný obstarávateľ umožnil účasť na otváraní častí ponúk, označených ako "Kritériá" všetkým 
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, a ktorých ponuka nebola 
vylúčená a to: štatutárnemu zástupcovi uchádzača alebo ním písomne poverenej osobe. 



 Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača 
(právnická osoba) sa preukazujú na otváraní ponúk preukazom totožnosti; poverený zástupca 
uchádzača sa takisto preukazuje preukazom totožnosti a odovzdá splnomocnenie na 
zastupovanie. Dvaja splnomocnení zástupcovia uchádzačov sa zúčastnili verejného otvárania 
časti ponúk označených ako „Kritériá“ a sú zapísaní v prezenčnej listine. 

- komisia u všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení overila neporušenosť časti ponuky, 
označenej ako "Kritériá" a zverejnila obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých 
uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným 
obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v časti ponuky, označenej ako 
"Kritériá" sa nezverejnili. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako „Kritériá“ komisia 
označila rovnakým poradovým číslom ako časť ponuky, označenú ako „Ostatné“, predloženú 
tým istým uchádzačom. 

 
Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, a ktorých 
ponuka nebola vylúčená: 
1.  CESTY SK s.r.o., Mojmírova 8, 040 01 Košice 
2. M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice 
3. ARPROG a.s. Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad 
4.  EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 
5.  STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 
6.  Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice 
 
Uchádzači predložili nasledovné návrhy na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: 
1.  CESTY SK s.r.o., Mojmírova 8, 040 01 Košice 
 najnižšia cena, t.j. cena celkom predmetu zákazky spolu v € s DPH, resp. konečná cena 

u neplatcov DPH: 197 928,54 € s DPH  
2.  M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice 
 najnižšia cena, t.j. cena celkom predmetu zákazky spolu v € s DPH, resp. konečná cena 

u neplatcov DPH: 253 708,43 € s DPH 
3.  ARPROG a.s. Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad 
 najnižšia cena, t.j. cena celkom predmetu zákazky spolu v € s DPH, resp. konečná cena 

u neplatcov DPH: 279 751,12 € s DPH 
4.  EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 
 najnižšia cena, t.j. cena celkom predmetu zákazky spolu v € s DPH, resp. konečná cena 

u neplatcov DPH: 203 740,80 € s DPH 
5.  STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 
 najnižšia cena, t.j. cena celkom predmetu zákazky spolu v € s DPH, resp. konečná cena 

u neplatcov DPH: 265 921,60 € s DPH 
6.  Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice 
 najnižšia cena, t.j. cena celkom predmetu zákazky spolu v € s DPH, resp. konečná cena 

u neplatcov DPH: 206 804,26 € s DPH 
 
 

Táto Zápisnica z otvárania časti ponúk označených ako „Kritériá“ bude v zmysle § 113 ods. 1 
v nadväznosti na § 52 ods. 4 ZoVO odoslaná do piatich dní odo dňa otvárania časti označených 
ako „Kritériá“ všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, 
a ktorých ponuka nebola vylúčená. 
 

Táto Zápisnica bude archivovaná v archíve verejného obstarávateľa v zmysle § 113 ods. 1 
v nadväznosti na § 24 ods. 1 ZoVO päť rokov od dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného 
obstarávania. 
 
Zapísal, dňa 19.12.2016: Ing. Peter Bendík 


