
Záznam č.: 2019/006741/01886 

Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk 

podľa  zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

1. Názov verejného obstarávateľa:  Mestská časť Košice-Sever 

2. Sídlo verejného obstarávateľa:  Festivalové námestie 2 

3. Predmet / názov zákazky:             „Oprava verejnej komunikácie – chodníka na ul. Ćárskeho“  

(stavebné práce) 

4. Druh postupu:   § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní o zmene                  

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

5. Dátum a čas vyhodnotenia:  04.12.2019 so začiatkom o 15:30 hodine. 

6. Miesto vyhodnotenia:  Miestny úrad MČ Košice-Sever, Festivalové námestie 2 v Košiciach 

7. Prítomní členovia komisie:  Mgr. Margita Šefčíková, Ing. Ján Hučko, Igor Vargoško 

8. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky:  

Označenie č. 1  STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, SK-825 18 Bratislava (dňa:27.11.2019) 

Označenie č. 2  COLAS Slovakia, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice (dňa:02.12.2019) 

Označenie č. 3  Spojmix plus s.r.o., Okružná 221/2A, Družstevná pri Hornáde 044 31 (dňa:03.12.2019) 

9. Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením 

dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy:  

Obchodné meno / 

názov uchádzača, sídlo 

/ miesto podnikania 

uchádzača 

Poradie 

uchádzačov 

Návrh kritéria na 

vyhodnotenie ponúk 

predložené uchádzačom 

Podiel 

subdodávky 
Odôvodnenie 

STRABAG s.r.o., 

Mlynské Nivy 61/A, 

SK-825 18 Bratislava 

IČO: 17317282 

3. 9 346,33 EUR s DPH 

 

0%  

COLAS Slovakia, a.s., 

Priemyselná 6 

042 45 Košice 

IČO: 31651402 

1. 8 576,81 EUR s DPH 

 

0%  

Spojmix plus s.r.o., 

Okružná 221/2A, 

Družstevná pri 

Hornáde 044 31 

IČO: 48197556 

2. 8 959,74 EUR s DPH 

 

0%  

10. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: nerelevantné 



11. Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: nerelevantné 

12. Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu, alebo podpísal zápisnicu s výhradou: 

nerelevantné 

13. Záver vyhodnotenia ponúk:  Verejný obstarávateľ zverejnil Výzvu na predloženie cenových ponúk 

vo webovom sídle verejného obstarávateľa dňa 21.11.2019 a dňa 22.12.2019 priamo oslovil troch 

záujemcov e-mailom a poštou. Traja uchádzači predložili svoje ponuky v lehote predkladania ponúk 

v termíne do 04.12.2019 do 12:00 hod.. Všetci uchádzači v predložených ponukách splnili podmienky 

účasti uvedené vo Výzve na predloženie ponuky v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117  

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov na predmet zákazky. Víťazný uchádzač splnil podmienky účasti a v časti kritéria predložil 

najnižšiu  cenovú ponuku na celý predmet zákazky, ktorá bola jediným kritériom pre vyhodnotenie ponúk. 

 

Komisia odporúča verejnému obstarávateľovi uzavrieť „Zmluvu o dielo“ s víťazným uchádzačom: 

COLAS Slovakia, a.s., so sídlom podnikania Priemyselná 6 v Košiciach, ičo:31651402 

14. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že táto zápisnica zodpovedá skutočnosti, čo 

potvrdzujú svojim podpisom  

Mená a podpisy členov komisie: 

Mgr. Margita Šefčíková  ......... podpis v.r.................................... 

Ing. Ján Hučko   .......... podpis v.r................................... 

Igor Vargoško   .......... podpis v.r................................... 

Miesto a dátum vypracovania zápisnice: V Košiciach, 05.12.2019 

Vypracoval: jaroslav Karola  podpis v.r 

 

           podpis v.r 

        Schvaľujem: Ing. František Ténai, MBA 

           starosta 


