
MMeessttoo  SSAABBIINNOOVV 
MMeessttsskkýý  úúrraadd  SSaabbiinnoovv,,  NNáámmeessttiiee  sslloobbooddyy  5577,,  008833  0011  SSaabbiinnoovv  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Tel: +421/(0)51/4880 422              Fax: +421/(0)51/4523 530                  č.ú. 1629-572/0200                    IČO: 00327735 

E-mail: msu@sabinov.sk      www.sabinov.sk 

 

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: 

„Rekonštrukcia futbalovej tribúny - I. etapa“ 

 

3. Druh zákazky: stavebné práce 

 

4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
Predmetom zákazky je I. etapa stavebných prác na rekonštrukcii futbalovej tribúny, ktorej obsahom sú 

stavebné úpravy na 1.NP budovy v časti terajšej telocvične, v ktorej sa oceľovou konštrukciou vytvorí 

nové podlažie. V priestore terajšej telocvične sa na 1. NP vybuduje nová šatňa pre hráčov v rátane 

umyvárne a WC, miestnosť pre rozhodcov v rátane sociálneho zariadenia. Rozsah prác je daný výka-

zom výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 súťažných podkladov.  

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  114 986 € 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 24.4.2020 prostredníctvom elektronickej pošty nasledov-

ných uchádzačov na predloženie cenovej ponuky: 

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

1. PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06  Prešov pehaes@pehaes.sk 

2. GMT projekt s.r.o., Námestie SNP 1, 085 01  Bardejov gmtprojekt@gmtprojekt.sk 

3. EKO SVIP s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01  Sabinov ekosvip@ekosvip.sk 

 

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 vyžiadali nasledovný uchádzači: 

 

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

1. PESMENPOL, spol. s r.o., Železničiarska 16, 080 01  Prešov vaculikova@pesmenpol.sk 

2. MH - stav SK, s.r.o., Ľutina 210,  082 57 mhstav.sk@gmail.sk 

3. Jozef Vranko, Komenského 755/19, 083 01 Sabinov v.jozef10@gmail.sk 

4. GIMOS, s.r.o., Sládkovičova 469/35, Sabinov 083 01 info@gimos.sk 
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8. Predložené cenové ponuky: V stanovenej lehote do 30.4.2020 do 15.30 hod.  predložili ponuky na-

sledovný uchádzači: 

P.č. Obchodné meno a sídlo uchádzača: 

1. PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06  Prešov 

2. GIMOS, s.r.o., Sládkovičova 469/35, Sabinov 083 01 

3. GMT projekt s.r.o., Námestie SNP 1, 085 01  Bardejov 

4. EKO SVIP s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01  Sabinov 

5. Jozef Vranko, Komenského 755/19, 083 01 Sabinov 

 

9. Otváranie cenových ponúk: otváranie ponúk sa konalo dňa 7.5.2020 v zasadačke budovy 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. 

- údajov evidovaných v registri partnerov verejného sektora  - https://rpvs.gov.sk/rpvs 

 

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

1. PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06  Prešov splnil 

2. GIMOS, s.r.o., Sládkovičova 469/35, 083 01 Sabinov  nesplnil 

3. GMT projekt s.r.o., Námestie SNP 1, 085 01  Bardejov splnil 

4. EKO SVIP s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01  Sabinov splnil 

5. Jozef Vranko, Komenského 755/19, 083 01 Sabinov nesplnil 

 

Odôvodnenie: 

Uchádzač GIMOS, s.r.o., Sládkovičova 469/35, 083 01 Sabinov ku dňu predloženia cenovej ponuky 

nie je evidovaný v registri partnerov verejného sektora (https://rpvs.gov.sk/rpvs). V zmysle § 11 ods (1) 

ZVO“ „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú do-

hodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 

sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora“.  

Predložená ponuka taktiež nebola kompletná v zmysle výzvy na predloženie cenovej ponuky 

a chýbala príloha –c: „návrh Zmluvy o dielo v jednom vyhotovení, podpísaný štatutárnym zástupcom uchá-

dzača – Príloha č. 4 súťažných podkladov“. Na základe uvedeného uvedený uchádzač nespĺňa podmienky 

účasti a nie je s ním možné podpísať zmluvu o dielo. 

  

Uchádzač Jozef Vranko, Komenského 755/19, 083 01 Sabinov ku dňu predloženia cenovej ponuky 

nie je evidovaný v registri partnerov verejného sektora (https://rpvs.gov.sk/rpvs). V zmysle § 11 ods (1) 

ZVO“ „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú do-

hodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 

sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora“.  

Uchádzač taktiež nespĺňa podmienku účasti podľa §32 odst.1 písm. e) ZVO:  „Verejného obstará-

vania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia - e) je 

oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu“. Výpisom 

zo živnostenského registra ku dňu predloženia cenovej ponuky je uchádzač oprávnený vykonávať: „1. Prí-

pravné práce k realizácii stavby a 2. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov“. 

Predmetom stavby je rekonštrukcia stavby so zásahom do pôvodných nosných prvkov a vytvorenie nových 
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nosných konštrukcií (nové medzi podlažie v budove), na ktoré bolo vydané stavebné povolenie a vyžaduje 

sa riadenie stavby oprávnenou osobou – stavbyvedúcim. Na realizáciu takéhoto predmetu zákazky je nevy-

hnutné mať živnostenské oprávnenie v rozsahu: „Uskutočňovanie stavieb a ich zmien“. Na základe uvede-

ného uchádzač nespĺňa podmienky účasti a nie je s ním možné podpísať zmluvu o dielo. 

 

 

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. EKO SVIP s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01  Sabinov 108 301,27 129 961,52 

2. PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06  Prešov 114 736,54 137 683,85 

3. GMT projekt s.r.o., Námestie SNP 1, 085 01  Bardejov 114 924,67 137 909,60 

 

Z uvedeného vyplýva, že uchádzač EKO SVIP s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01  Sabinov 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, 7.5.2020 

 

Podpisy členov komisie poverených na otváranie a vyhodnocovanie ponúk: 

 

1. Ing. Ladislav Haluška ......................................... 

    

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

 

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

 

4. Ing. Stanislav ONDIRKO .........................................   

 

 

 

 

                              

 

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

           Ing. Michal Repaský 

                primátor mesta 

 


