
 

 

 

Záznam z vyhodnotenia ponúk 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZVO”):  

Názov verejného obstarávateľa:   Obec Hažín 
Sídlo:   Obecný úrad 122, 072 34 Zalužice     
Štatutárny zástupca:   Ing. Marianna Šimková, starostka obce  
IČO:   00325155  
Email:         obechazin@gmail.com;        
    
 
Predmet zákazky:   

Druh zákazky: uskutočnenie stavebných prác  

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
 

2. Názov zákazky:  „ Rekonštrukcia chodníkov v obci – dokončenie prvej etapy“ 

  

3. Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane súvisiacich dodávok a služieb v rozsahu podľa projektovej 

dokumentácie a výkazu výmer, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy. 

Spracovateľ PD:  Arch Ateliér, Kpt. Nálepku 20, Michalovce. 

4. Obdobie vykonania zadávania zákazky:   

Od 28.05.2020  (priame oslovenie hosp. subjekty) do 10.06.2020 (vyhodnotenie ponúk)  

Lehota na predkladanie  ponúk uplynula: 10.06.2020 o 12.00 hod.  

Otváranie  ponúk:  10.06.2020  (otváranie ponúk bolo neverejné) 

5. Názov a sídlo osloveného hospodárskeho subjektu:  

VMS Stav s.r.o. Brestov 186, 066 01 Humenné 
Sprint Class s.r.o. Centrum I. 924/59, 079 01 Veľké Kapušany  

INGEMA s.r.o. Hlivištia 23, 073 01 Sobrance 

6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

Zmluvná cena celkom s DPH za predmet zákazky      

a. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková zmluvná cena v EUR s DPH za zhotovenie predmetu zákazky 
podľa požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie  ponúk, uvedená v ponuke uchádzača ako „návrh na 
plnenie kritéria“.  

b. Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúk predložených hospodárskymi subjektmi podľa 
hodnoty navrhovanej zmluvnej ceny celkom za predmet zákazky, od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. 

c. Ponuka s najnižšou cenou za celý predmet zákazky s DPH bude úspešná a umiestnená na I. mieste, ostatné 
ponuky budú zoradené zostupným poradím na základe predloženej cenovej ponuky.     

 

7. Spôsob vykonania zadávania zákazky: 

Zadávanie zákazky bolo vykonané zaslaním Výzvy na predloženie ponuky hospodárskym subjektom zo dňa  28.05.2020. 

 

8. Požiadavky verejného obstarávateľa na obsah ponuky:  

Verejný obstarávateľ vo Výzve na predkladanie ponuky požadoval predložiť nasledovné doklady: 

1. Identifikačné údaje uchádzača  
2. Návrh na plnenie kritéria  
3. Ocenený výkaz výmer – ponukový rozpočet 
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4. Zoznam ekvivalentných položiek (podľa bodu 4A -  ak je relevantné), 
 

9. Podmienky uzavretia zmluvy: 

a. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona 
o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedá predmetu 
zákazky,   

b.  Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona 
o verejnom obstarávaní, t. j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
 

10. Vyhodnotenie ponúk: 

Zoznam predložených ponúk: 

Označenie 
ponuky: 

Obchodné meno, sídlo, alebo miesto 
podnikania 

Dátum predloženia 
ponuky 

Spôsob doručenia 

1 VMS Stav s.r.o. 
Brestov 186, 066 01 Humenné 

10.06.2020 Osobne  

2 Sprint Class s.r.o. Centrum I. 924/59, 079 
01 Veľké Kapušany 

10.06.2020  Osobne  

3 INGEMA s.r.o. Hlivištia 23,  
073 01 Sobrance 

10.06.2020  Osobne  

 

a) Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti  jednotlivých uchádzačov verejný obstarávateľ vykonal overením na 

verejne dostupných portáloch:  

 

Ozn. 
Pon. 

Názov a sídlo uchádzača 

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 

Osobné postavenie § 32 ods. 1 
písm. e)  ZVO 

Osobné postavenie § 32 ods. 
1 písm. f)  ZVO 

1 
VMS Stav s.r.o. 
Brestov 186, 066 01 Humenné 

Splnil overením na www.orsr.sk; 
Splnil overením na 
www.uvo.gov.sk; 

 

2 
Sprint Class s.r.o. Centrum I. 924/59, 079 
01 Veľké Kapušany 

Splnil overením na www.orsr.sk; 
Splnil overením na 
www.uvo.gov.sk; 

 

3 
INGEMA s.r.o. Hlivištia 23,  
073 01 Sobrance 

Splnil overením na www.orsr.sk; 
Splnil overením na 
www.uvo.gov.sk; 

 

Na základe posúdenia verejný obstarávateľ konštatoval, že uchádzači s ozn. č. 1,2 3 splnili podmienky účasti, ktoré verejný 

obstarávateľ stanovil vo výzve na predkladanie ponúk. 

b) Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky 

Verejný obstarávate pri vyhodnotení splnenia požiadaviek na predmet zákazky vychádzal z predložených dokladov – 

náležitostí ponuky, viažucich sa k splneniu požiadaviek na predmet zákazky.  

Ozn. 
Pon. 

Názov a sídlo uchádzača 

Vyhodnotenie požiadaviek 

Návrh na plnenie kritéria Ocenený výkaz 
výmer  

Zoznam ekvivalen. 
položiek 

1 VMS Stav s.r.o. 
Brestov 186, 066 01 Humenné 

Áno Áno Neuplatnil 

2 Sprint Class s.r.o. Centrum I. 
924/59, 079 01 Veľké Kapušany 

Áno Áno Neuplatnil 

3 INGEMA s.r.o. Hlivištia 23,  
073 01 Sobrance 

Áno Áno Neuplatnil 

Verejný obstarávateľ skonštatoval, že jednotlivé ponuky uchádzačov s ozn. č. 1,2 a 3 splnili požiadavky na predmet zákazky, 

ktoré verejný obstarávateľ stanovil vo výzve na predkladanie ponúk.  

Vylúčenie uchádzačov/ponúk uchádzačov zo zadávania zákazky:  

- neuplatnilo sa (nebol vylúčený žiadny z uchádzačov a nebola vylúčená žiadna z ponúk uchádzačov).   

http://www.orsr.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
http://www.orsr.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
http://www.orsr.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
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11.Vyhodnotenie ponúk, určenie poradia  

Verejný obstarávateľ vyhodnocoval ponuky uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre uzavretie zmluvy (účasť) a požiadavky, 
ktoré verejný obstarávateľ stanovil vo výzve na predkladanie ponúk a ich ponuky neboli vylúčené.   

Ponuky uchádzačov verejný obstarávateľ vyhodnocoval na základe kritéria – najnižšia cena celkom v Eur vrátane DPH  
a podľa pravidiel na jeho uplatnenie vo výzve na predkladanie ponúk 

Ozn. 
Pon. 

Názov a sídlo uchádzača Návrh na plnenie kritéria 
Cena v EUR s DPH 

Určenie poradia 

1 VMS Stav s.r.o. 
Brestov 186, 066 01 Humenné 

35.940,46 € 2. 

2 Sprint Class s.r.o. Centrum I. 924/59, 079 01 
Veľké Kapušany 

37.009,66 € 3. 

3 INGEMA s.r.o. Hlivištia 23,  
073 01 Sobrance 

29.979,12€ 1. 

   

   Identifikácia úspešného uchádzača:   

INGEMA s.r.o. Hlivištia 23, 073 01 Sobrance, prevádzka Močarianska 1, 071 01 Michalovce 
 

Cena úspešnej ponuky:       

29.979,12 Eur s DPH  (24.982,60 Eur bez DPH) 

Spôsob vzniku záväzku
1
:       

Na základe zmluvy o dielo   

Miesto a dátum:   Hažín, dňa 10.06.2020       

Prílohy
2
:  Viď. Zoznam – dokumentácia verejného obstarávania   

 

12.   Vyhlásenie: 

Týmto vyhlasujem, že pri vykonávaní zadávania zákazky som postupoval/a transparentne, odborne, v súlade so svojim 

najlepším presvedčením a nestranným spôsobom voči všetkým osloveným subjektom s dôrazom na účelné, efektívne a 

hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. 

 

 

                                                           
1
 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod. 

2
 Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu. 


