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ZÁPISNICA  Z OTVÁRANIA A VYHODNOTENIA  PONÚK  
pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  
Názov: Mesto Sabinov, Mestský úrad Sídlo: 

Námestie slobody 57, Sabinov  

IČO: 00327735 

Kontaktná osoba: Ing. Marek Greš 

e-mail: marek.gres@sabinov.sk 

tel. č.: 051/4880 432 

 

2. Názov predmetu zákazky: 

„Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v  podrobnostiach realizačného projektu stav-

by „Sabinov - 24 b.j. nájomný bytový dom B1 – Ul. Mlynská“ 

 

3. Druh zákazky: služba 

 

4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej  dokumentácie  pre  stavebné  povolenie v  podrob-

nostiach realizačného projektu stavby „Sabinov - 24 b.j. nájomný bytový dom B1 – Ul. Mlynská“. 

Projekt sa spracováva pre potreby žiadosti Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie Ministerstva do-

pravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Podrobný popis predmetu obstarávania bol v uvedený vo vý-

zve na predkladanie ponúk. 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  11 100,00 € bez DPH 

 

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR s DPH, ak uchádzač nie je platca DPH uvedie 

to vo svojej ponuke. 

 

7. Výzva na predloženie cenovej ponuky: Mesto Sabinov, mestský úrad ako verejný obstarávateľ podľa 

§ 7 ZVO, v súlade s § 117 ZVO vyzval dňa 14.2.2020 prostredníctvom elektronickej pošty nasledov-

ných uchádzačov na predloženie cenovej ponuky: 

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

1. Stavoprojekt s.r.o., Jarkova 31, 080 01  Prešov kacala@stavoprojekt.sk 

2. JAP PROJEKT – Ing. Jurica Peter, Tehelná 12, 083 01  Sabinov jurica.peter@azet.sk 

3. Ing. Ľubomír Grocký – DRUPROJEKT, Okružná 33, 080 01  Prešov druprojekt@stonline.sk 

4. mArchus, s.r.o., Chmeľová 3, 08005  Prešov marchus@marchus.sk 

5. Archima s.r.o., Štefánikova 24, 080 01  Prešov archima@archima.sk 

6. Pe3k-projekcia s.r.o., Tajovského 26, 082 71  Lipany marekpe3k@gmail.com 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky bola zároveň zverejnená aj na webovej stránke mesta Sabinov 

(www.sabinov.sk/transparentné mesto/verejné obstarávanie/zákazky s nízkou hodnotou). Na základe výzvy 

zverejnenej na webovej stránke mesta Sabinov si súťažné podklady nevyžiadal žiadny ďalší uchádzač. 

 

8. Predložené cenové ponuky: V stanovenej lehote do 21.2.2020 do 13,30 hod. predložili ponuky nasle-

dovný uchádzači: 
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P.č. Obchodné meno a sídlo uchádzača: 

1. Stavoprojekt s.r.o., Jarkova 31, 080 01  Prešov 

2. JAP PROJEKT – Ing. Jurica Peter, Tehelná 12, 083 01  Sabinov 

 

9. Otváranie cenových ponúk: otváranie ponúk sa konalo dňa 27.2.2020 v zasadačke MsÚ. 

 

10. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:  Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti 

podľa §32 odst.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie 

podľa §40 odst. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. Ustanovenie §11 tým nie je dotknuté. 

 

Overenie splnenia podmienok účasti sa realizovalo na základe predložených dokladov a preskúmaním 

verejne dostupných informácií: 

- informácií v Zoznam hospodárskych subjektov - https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-

subjektov-45e.html,  

- údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o 

niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v platnom znení, 

- informácií v Registri osôb so zákazom - https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-

490.html.   

 

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

1. Stavoprojekt s.r.o., Jarkova 31, 080 01  Prešov splnil 

2. JAP PROJEKT – Ing. Jurica Peter, Tehelná 12, 083 01  Sabinov splnil 

 

11. 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., Jarkova 31, 080 01  Prešov 10 200,00 12 240,00 

2. JAP PROJEKT – Ing. Jurica Peter, Tehelná 12, 083 01  Sabinov 31 750,00 
Nie je platca 

DPH 

 

Z uvedeného vyplýva, že uchádzač Stavoprojekt s.r.o., Jarkova 31, 080 01  Prešov splnil podmienky 

účasti, splnil požiadavky na predmet zákazky a predložil najnižšiu cenu. Na základe uvedeného komisia na 

vyhodnotenie ponúk odporúča verejnému obstarávateľovi uzavrieť zmluvu o dielo s úspešným uchádza-

čom.  

 

V Sabinove, 27.2.2020 

 

Podpisy členov komisie poverených na otváranie a vyhodnocovanie ponúk: 

 

Ing. Peter Tuleja   ......................................... 

 

Mgr. Miroslav Kovalík  ......................................... 

 

Ing. Marek Greš   ......................................... 

 

 

                              

 

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

Ing. Michal Repaský, primátor mesta 

 


