
Mestská časť Košice – Sever  
 Festivalové námestie 2  
 040 01  Košice 

 
 

Sp. č.: 2022/001027/00429 

Informácia 
o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 

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

Festivalové námestie 2, 040 01  Košice 

 
Názov zákazky: Oprava povrchu chodníkov  na uliciach Svornosti, Záborského  

a Heydukovej  v Mestskej časti Košice – Sever 

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

 

Zverejnenie výzvy na  
predkladanie ponúk:  https://www.kosicesever.sk/clanok/vyzva-na-predladanie-ponuk-pre-

zakazku-s-nizkou-hodnotou-oprava-povrchu-chodnikov dňa  02.03.2022 

   
Identifikácia úspešného uchádzača: 

Uchádzač 
obchodné meno, názov spoločnosti 

Adresa sídla 

Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 04001 Košice 

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 verjnom obstarávaní  a predložil: Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Čestné vyhlásenie o 

neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, Výpis z obchodného registra. 

Uchádzač predložil ďalšie požadované doklady: Podpísaný „Návrh obchodných podmienok“ - Zmluvy 

o poskytnutí služby s prílohami, ocenený výkaz – výmer (súhrnný rozpočet), Čestné vyhlásenie  

o konflikte záujmov.  V ponuke ocenil všetky požadované položky, technická špecifikácia zodpovedá 

požiadavkám verejného obstarávateľa, tak ako to verejný obstarávateľ stanovil. Podľa kritéria na 

hodnotenie ponúk, ktorým bola najnižšia celková cena za dodanie 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 dodanie služby v eurách s DPH: 
 

Poradové 
číslo 

  ponuky 

Obchodné meno 
adresa sídla uchádzača 

Cenová ponuka 
v eurách s DPH 

Poradie 
úspešnosti 

uchádzačov 

1. 

 STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy č. 61/A 
 825 18 Bratislava 
 Kontaktná adresa: Priemyselná 248/4, 044 10 Geča 

34 312,94 1. 

2.   Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava 40 364,71 2. 

 

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 14.03.2022 
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