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ZÁPISNICA  Z OTVÁRANIA A VYHODNOTENIA  PONÚK  

UCHÁDZA ČOV  

zo dňa  4.2.2020 

 

Názov zákazky:   

„Projektová dokumentácia na rekonštrukciu Nemeckého kostola v evanjelickej 
záhrade“  

Predmet zákazky: Predmetom Vypracovanie realizačnej  projektovej dokumentácie na rekonštrukciu 
Nemeckého kostola v evanjelickej záhrade. Projektová dokumentácia má byť dodaná v 6 vyhotoveniach 
a má obsahovať súhlasné stanoviska od príslušných orgánov. 

 
Predpokladaná hodnota:  8 900,00 € bez DPH 

Postup zadávania zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č.343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „ZVO“) 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH 

Výzvy na predloženie cenovej ponuky: Mesto Sabinov, mestský úrad ako verejný obstarávateľ 
podľa § 7 ZVO v súlade s § 117 ZVO vyzval dňa 24.1.2020 prostredníctvom elektronickej pošty 
nasledovných uchádzačov na predloženie cenovej ponuky: 

 

P.č. Obchodné meno a sídlo uchádzača: e-mail: 

1. A-typ architektonický ateliér s.r.o., Strojnícka 1, 080 01 Prešov atelier@a-typ.sk 

2. STAVOPROJEKT s.r.o., Jarková č.31, 080 01 Prešov kacala@stavoprojekt.sk 

3. AIS-PO, s.r.o., Šarišská 1, 080 01 Prešov ochotnicky@ais-po.sk 

 



Výzva na predloženie cenovej ponuky bola zároveň zverejnená aj na webovej stránke mesta 
Sabinov/ verejné obstarávanie/ zákazky s nízkou hodnotou. Na základe výzvy zverejnenej na we-
bovej stránke mesta Sabinov si súťažné podklady nevyžiadali žiadny ďalší uchádzači.  

V stanovenej lehote do 31.1.2020 do 10,00 h. predložili ponuky nasledovný uchádzači: 

P.č. Obchodné meno a sídlo uchádzača: Dátum a čas 

1. A-typ architektonický ateliér s.r.o., Strojnícka 1, 080 01 Prešov 
31.1.2020 
o 10.00 

2. STAVOPROJEKT s.r.o., Jarková č.31, 080 01 Prešov 
31.1.2020 
o 10.00 

3. AIS-PO, s.r.o., Šarišská 1, 080 01 Prešov 
31.1.2020 
o 10.00 

 

Otváranie ponúk sa konalo dňa 4.2.2020. 

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:  Na vyhodnotenie splnenia podmienok 
účasti musel uchádzač zdokladovať, že spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) 
ZVO:  

1. je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa 
predmetu zákazky (výpisom z obchodného registra), 

2. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

 P.č. Obchodné meno a sídlo uchádzača: Splnil/ nesplnil: 

1. A-typ architektonický ateliér s.r.o., Strojnícka 1, 080 01 Prešov splnil 

2. STAVOPROJEKT s.r.o., Jarková č.31, 080 01 Prešov splnil 

3. AIS-PO, s.r.o., Šarišská 1, 080 01 Prešov splnil 

 

 

 

 

 



Vyhodnotenie návrhov na plnenie kritérií z hľadiska najnižšej ceny: 

P.č. Obchodné meno a sídlo uchádzača: 
Cena v € 
bez DPH: 

Cena v € 
s DPH 

1. STAVOPROJEKT s.r.o., Jarková č.31, 080 01 Prešov 8000,00 9600,00 

2. 
A-typ architektonický ateliér s.r.o., Strojnícka 1, 080 01 
Prešov 

8600,00 10320,00 

3. AIS-PO, s.r.o., Šarišská 1, 080 01 Prešov 9200,00 11040,00 

 

Z uvedeného vyplýva, že uchádzač STAVOPROJEKT s.r.o., Jarková č.31, 080 01 Prešov spl-
nil podmienky účasti, splnil požiadavky na predmet zákazky a predložil najnižšiu cenu. Na  zákla-
de uvedeného komisia na vyhodnotenie ponúk odporúča verejnému obstarávateľovi uzavrieť 
zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom.  

V Sabinove, 4.2.2020 

 

Podpisy členov komisie poverených na otváranie a vyhodnocovanie ponúk: 

 

Mgr. Anton Tomčan  ......................................... 

 

Ing. Dominik Bašista             ......................................... 

 

Ing. Peter Ondrej   ......................................... 

 

 

 

                              

  Súhlasí:  ......................................................  

Ing. Michal Repaský, primátor mesta 

 


