
Obec   Štôla , Štôla 29, 059 37 Štôla 
 

Z Á P I S N I C A   
z otvárania a vyhodnotenia ponúk uchádzačov napísaná na Obecnom úrade              

v Štôle dňa 18.9.2019 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
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 Štôla 
Sídlo: Obecný úrad Štôla 29 059 37  Štôla 
Štatutárny zástupca: Martin Hajko, starosta obce 
IČO:  00691836 
DIČ:  2021202425         
+421527894891 
+421917815303             
E-mail: referent@stola.sk, starosta@stola.sk 

 
2. Predmet obstarávania:  

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia MK – Štôla, objekt komunikácia č.1 smer Karviná“. 
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je realizácia rekonštrukcie miestnych 
komunikácií  objekt č. 1 - MK ulica (smer Karviná), ktorá je situovaná na parcelách č. 752, 
572/1, 1027/1, 1027/2, 1027/4, 1028/1, 1028/2  
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, 
ktoré sú prílohami výzvy.  

 
3. Postup obstarávania: § 117 ZVO – zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných 
prác. 
 
4. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky:  

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je vo výške: 49.374,52 EUR bez DPH. 
 
5. Dátum predloženia cenových ponúk uvedený vo výzve: 
Lehota na predloženie cenovej ponuky: do 18.09.2019 o 11:00 hod. 
 
6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena 
s DPH za predmet zákazky. 
 
7. Miesto otvárania cenových ponúk: 
Obec Štôla, Obecný úrad, Štôla 29, 059 37 Štôla, kancelária starostu obce.  
 
8. Názov a sídlo oslovených záujemcov: 
Verejný obstarávateľ v súlade s § 117 ZVO zaslal výzvu na predloženie cenovej ponuky                
pod č., OS-217-001/2019, OS-217-002/2019, OS-217-003/2019, OS-217-004/2019 zo dňa 
09.09.2019 na predmet zákazky „Rekonštrukcia MK – Štôla, objekt komunikácia č.1 smer 
Karviná“ trom záujemcom:  
 

1. Staviva Poprad, s.r.o., Priemyselný areál Východ 5044/13,058 01 Poprad 
2. PROFESSIO, s.r.o, Sobotské námestie 1748/46, 058 01 Poprad 
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Obec   Štôla , Štôla 29, 059 37 Štôla 
 

3. Asfalty Tatry s.r.o., Námestie sv. Egídia 61, 058 01 Poprad 
 

9. Uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote uvedenej vo výzve: 
 
 

 
P. č. 

 
Obchodné meno a sídlo alebo 
miesto podnikania uchádzača: 

Dátum a čas 
predloženia ponuky 

Spôsob 
predloženia 

ponuky 

1. PROFESSIO, s.r.o, Sobotské námestie 1748/46, 058 01 
Poprad 16.9.2019 o 14:53 Osobne 

2. Asfalty Tatry, s.r.o.,Námestie sv.Egídia 61, 058 01 
Poprad 17.9.2019 o 13:06 Osobne 

3. Stavivá Poprad, s.r.o., Priemyselný areál Východ 
5044/13, 058 01 Poprad 17.9:2019 o 14:24 Osobne 

 
 
 
 

Poverené osoby na vykonanie prieskumu trhu a vyhodnotenie ponúk konštatovali, že          
vo verejnom obstarávaní neidentifikovali žiadny konflikt záujmov v zmysle § 23 ZVO, ktorý by 
mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti 
a princíp rovnakého  zaobchádzania. 
 
10. Predložené doklady – splnenie podmienok účasti a požiadaviek verejného obstarávateľa 

 

Uchádzač 

Kópia dokladu o oprávnení 
uskutočňovať stavebné práce, 

ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky podľa § 32 ods. 1 

písm. e) ZVO v nadväznosti na 
§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO, 
resp. i  podľa § 152 ZVO 

Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) 
ZVO pre splnenie podmienky účasti podľa    § 

32 ods. 1 písm. f) ZVO, že uchádzač nemá 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu, resp. podľa § 152 ZVO 

Cenová ponuka 
uchádzača – ocenený 

výkaz výmer – rozpočet 
v tlačenej forme, návrh 
uchádzača na plnenie 

kritéria                              
na vyhodnotenie ponúk 

PROFESSIO, s.r.o, 
Sobotské námestie 1748/46, 
058 01 Poprad 

splnil / nesplnil splnil / nesplnil splnil / nesplnil 

Asfalty Tatry, s.r.o.,Námestie 
sv.Egídia 61, 058 01 Poprad splnil / nesplnil splnil / nesplnil splnil / nesplnil 

Stavivá Poprad, s.r.o., 
Priemyselný areál Východ 
5044/13, 058 01 Poprad 

splnil / nesplnil splnil / nesplnil splnil / nesplnil 

 
 
11. Vyhodnotenie – porovnanie cenových ponúk uchádzačov  
 

Uchádzač Cena s DPH  
 v EUR Poradie 

PROFESSIO, s.r.o, Sobotské námestie 1748/46, 058 01 
Poprad 59.132,62 3. 

Asfalty Tatry, s.r.o.,Námestie sv.Egídia 61, 058 01 Poprad 
58.410,67 1. 

Stavivá Poprad, s.r.o., Priemyselný areál Východ 5044/13, 
058 01 Poprad 58.934,63 2. 

 
 

Každá ponuka bola vyhodnotená samostatne, priradením poradia s tým, že uchádzač 
s najlepšou ponukou – najnižšou cenou za daný predmet zákazky dostal priradené prvé miesto 
a ďalším v poradí boli priradené miesta podľa výšky navrhovanej ceny.  
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Na základe predložených ponúk uchádzač Asfalty Tatry, s.r.o.,Námestie sv.Egídia 61, 058 01 
Poprad, ponuka č. OS-217-006/2019 zo dňa 17.9.2019 splnil všetky podmienky účasti 
a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, ktoré boli stanovené vo výzve na 
predkladanie ponúk, neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO, 
predložil ponuku s najnižšou cenou, a preto je vyhodnotený ako úspešný uchádzač.  

 
Na základe vyššie uvedeného bude s úspešným uchádzačom uzavretá zmluva v lehote 

viazanosti ponúk, t. j. do 30.11.2019. Verejný obstarávateľ zašle uchádzačom, ktorých ponuky 
boli vyhodnocované, oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi 
verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešným uchádzačom pošle 
oznámenie, že neuspeli a uvedie dôvody neprijatia ich ponúk.  
 

Na znak súhlasu s uvedeným v tejto zápisnici, poverené osoby pripájajú svoj 
vlastnoručný podpis. 
 
 
V Štôle, dňa: 18.09. 2019 
 
 
 
Podpisy poverených osôb: 
 

Mgr. Tomáš Bielik  ............................ 

 

Martin Jackovič  ............................ 

 

Filip Láska   ............................ 

 
 
Zapísal:   Martin Hajko, starosta obce 
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