
Mestská časť Košice – Sever  
 Festivalové námestie 2  
 040 01  Košice 

 
 

Informácia 
o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 

 
Verejný obstarávateľ: Miestny úrad - mestská časť Košice – Sever,  

Festivalové námestie 2, 040 01  Košice 

 
Názov zákazky: Výmena okien na objekte Ekran 
 

Postup zadávania  
zákazky:   Zákazka s nízkou hodnotou (podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní)  

 

Zverejnenie výzvy na  
predkladanie ponúk:  https://www.kosicesever.sk/aktualne-vyzvy dňa 06. 08. 2021 

   
Identifikácia úspešného uchádzača: 

Uchádzač 
obchodné meno, názov spoločnosti 

Adresa sídla 

StavStar s. r. o. Hlavná 59/42, 053 05  Granč - Petrovce 

Dôvod úspešnosti ponuky: 
Ponuka uchádzača splnila podmienky účasti a požiadavky určené verejným obstarávateľom na 
predmet zákazky uvedené vo Výzve. 
Uchádzač splnil podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) zákona 
o verejnom  obstarávaní,  splnil  podmienky účasti technickej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti podľa  
§ 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní predložením technického listu a vyhlásením 
o parametroch.  V ponuke ocenil všetky požadované položky, technická  špecifikácia zodpovedá 
požiadavkám verejného obstarávateľa, tak  ako to verejný obstarávateľ stanovil. Ponuka uchádzača 
obsahovala podpísaný návrh Zmluvy o dielo bez výhrad. Podľa kritéria na hodnotenie ponúk, ktorým bola 
najnižšia celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky vyjadrená v eurách s DPH uchádzač predložil  
najnižšiu  cenovú ponuku, ktorá sa po vyhodnotení stala pre verejného obstarávateľa najvýhodnejšia. 

 

 Poradie úspešnosti uchádzačov stanovené po vyhodnotení  ponúk  podľa stanoveného kritéria na 

vyhodnotenie ponúk, ktorým bola Najnižšia celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky v 

eurách s DPH: 
 

Poradové 
číslo 

  ponuky 

Obchodné meno 
adresa sídla uchádzača 

Cenová ponuka 
v eurách s DPH 

Poradie 
úspešnosti 

uchádzačov 

1. 
LPA SERVIS Košice, s. r. o. 
Hroncova 1, 040 01  Košice 
 

49 306,93 6. 

2. 
FORGSTAV, s.r.o. 
Boliarov 78, 044 47  Boliarov 
 

49 920,56 7. 

3. 
DREVOPLAST 
Študentská 1, 040 01  Košice 

38 468,78 2. 

4. 
EU-GROUP a. s. 
Nábělkova 1, 841 05  Bratislava 

46 178,66 3. 

5. 
TRI H STAV, s. r. o. 
Opatovská cesta 41/1758, 040 01 Košice 

48 997,80 5. 

6. 
StavStar s. r. o. 
Hlavná 59/42, 053 05  Granč - Petrovce 

37 373,16 1. 

7. 
O.K. s.r.o 
Letná 47, 01001  Košice 

47 977,72 4. 

 

Posúdenie splnenie podmienok účasti uchádzačov na predmet zákazky bolo vykonané iba u uchádzača, 
ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí, ostatné ponuky  uchádzačov neboli posudzované.  
 
V Košiciach dňa 16.9.2021 

https://www.kosicesever.sk/aktualne-vyzvy%20dňa

