
Mestská časť Košice – Sever,  
Festivalové námestie 2,  
040 01  Košice 
 

 

 

Sp. č.: 2021/004598/01490 

 

Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu 
pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

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

Festivalové námestie 2, 040 01  Košice 

 

2. Názov zákazky:  Sanácia prístrešku nad vstupom do objektu AB EKRAN 

  

3. Druh zákazky: stavebné práce 

 

4. Dostupnosť: nie bežne dostupná stavebná práca 

 
5. Stručný opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je stavebná úprava prístrešku v areáli amfiteátra Festivalové námestie 2,  

Košice. Ide o stavebné práce  z dôvodu havarijného stavu vstupu do objektu MÚ Mestskej časti 

Košice Sever. Stavebné práce  sa týkajú úprav jestvujúcich konštrukcií. V  projektovej dokumentácii 

boli riešené tieto stavebné práce a konštrukcie: demontážne a búracie práce na prístrešku, 

novovytvorené vrstvy na prístrešku. Ďalšie práce potrebné pri sanačných prácach prístrešku: 

zamurovanie otvorov v atikovom murivo pre odvod vody,  demontáž a spätná montáž klimatizačnej 

jednotky, očistenie oceľových prvkov stĺpov obrúsením od hrdze a nečistôt, likvidácia odpadu. 

 

 Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

 45000000-7    Stavebné práce 

45213150-9 Stavebné práce na kancelárskych budovách 

45262520-2 Murárske práce 

45262100-2  Lešenárske práce 
45443000-4    Fasádne práce  
45400000-1    Kompletizačné (dokončovacie) práce 
90513000-6 Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu 

 
6. Zoznam oslovených záujemcov v rozsahu:  

 

 
P. č. 

 
Obchodné meno a sídlo alebo 
miesto podnikania uchádzača: 

 
Dátum oslovenia 

záujemcu 

 

Spôsob oslovenia 

1. 
B-Komplex s.r.o. 
Rastislavova 104, 040 01 Košice 

29.10.2021 
electronicky e-mailom 

2. 
StavStar s.r.o.  
Hlavná 59/42, 053 05 Granč - Petrovce 

29.10.2021 
electronicky e-mailom 

3. 
SERVISSTAV – ŠM, s.r.o. 
Jazvečia 2370/73, 040 13 Košice-Ťahanovce 

29.10.2021 
electronicky e-mailom 

 
 

7. Lehota na predkladanie ponúk: do 05.11. 2021 do 12:00 hod. 
 

8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

 Najnižšia celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky v eurách s DPH 



 

 

 

9. Spôsob vykonania prieskumu a identifikovanie podkladov, na základe ktorých boli ponuky 

vyhodnocované: 

Verejný obstarávateľ zostaví predbežné poradie doručených ponúk v lehote na predkladanie ponúk 

na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk. Na prvom mieste v poradí sa umiestni uchádzač s 

najnižšou cenovou ponukou. Verejný obstarávateľ vyhodnotí najprv ponuku uchádzača, ktorý sa 

predbežne umiestnil na prvom mieste v poradí a to čo sa týka úplnosti ponuky, plnenia podmienok 

účasti a splnenia požiadaviek na predmet zákazky zadefinovaných verejným obstarávateľom vo 

Výzve na predkladanie ponúk. V prípade vylúčenia uchádzača umiestneného na prvom mieste v 

poradí, verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku uchádzača umiestneného na druhom mieste v 

poradí a v prípade potreby postupne aj ponuky ostatných uchádzačov. Ak bude predložená len 

jedna ponuka, predbežné poradie sa nezostavuje. 

 
10. Požadované doklady: 

a) Výpis z obchodného registra,  

b) Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávani, 

c) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho odborného zamerania 

Pozemné stavby  

d) Cenová ponuka – výkaz výmer, 

e) Návrh obchodných podmienok – Zmluva o dielo, 

f) Čestné vyhlásenie (konflikt záujmov). 

 
11. Uchádzači, ktorí predložili ponuku: 

 

P. 
č. 

Obchodné meno a sídlo  
alebomiesto podnikania 

uchádzača 

Dátum  
a čas 

predloženia 
ponuky 

Spôsob 
predloženia 

ponuky  

Cenová 
ponuka  

v eurách  
bez DPH 

Cenová 
ponuka 

 v eurách  
s DPH 

Predbežné 
poradie 
ponúk 

1. 

B-Komplex s.r.o. 
Rastislavova 104, 040 01 Košice 

05.11.2021 

10:20 hod. 

obálka 
osobne 37 943,55 45 532,26 2. 

2. 

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

05.11.2021 

11:00 hod. 

obálka 
osobne 

33 323,14 39 987,77 1. 

 

12. Zoznam vylúčených uchádzačov: 

Nebol vylúčený žiaden uchádzač. 

 

13. Vyhodnotenie prieskumu trhu:  
Úspešný uchádzač: 

 

Uchádzač splnil podmienky účasti:  

a) osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a  písm. f) zákona o verjnom obstarávaní  

a predložil: 

− Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektovpodľa § 157 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.  

b) technickej spôsobilosť alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona 

o verejnom obstarávaní a predložil: 

− Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti zo dňa 8.4.2013 
 

Uchádzač predložil ďalšie požadované doklady: 

− ocenený výkaz – výmer, 

− podpísaný Návrh zmluvy o dielo, 



 

 

− Čestné vyhlásenie  o konflikte záujmov. 

Uchádzač predložil podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk najnižšiu celkovú cenu za uskutočnenie 

predmetu zákazky v eurách s DPH, ktorá sa po vyhodnotení stala pre verejného obstarávateľa 

najvýhodnejšia.  

 

14. Konečná zmluvná cena ponuky úspešného uchádzača:   
33 323,14 eur bez DPH čo predstavuje  39 987,77 EUR s DPH 

   

15. Dátum vyhodnotenia ponúk:  16. 11. 2021 
 

16. Spôsob vzniku záväzku: Zmluva o dielo 
 

Vyhlásenie: 
 

Členovia komisie vyhlasujú, že pri vyhodnocovaní tohto prieskumu trhu postupovali 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. 

Komisia zároveň v rámci predmetného verejného obstarávania skúmala aj prípadnú existenciu 

konfliktu záujmov. K uvedenému komisia uvádza, že v predmetnom verejnom obstarávaní neboli 

identifikované žiadne skutočnosti, ktoré by nasvedčovali o existencii konfliktu záujmov. 

 

Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky: 

Igor Vargoško   .....podpísané........................................ 

Ing. Ján Hučko   .....podpísané........................................ 

Jaroslav Karola   .....podpísané........................................ 

 

Člen komisie bez  práva vyhodnocovať ponuky: 

Mgr. Tatiana Görčöšová  ......podpísané......................................  

 

V Košiciach dňa  16.11. 2021 
Zapísal: podpísané 
 
 


