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ZÁPISNICA  Z OTVÁRANIA A VYHODNOTENIA  PONÚK  

UCHÁDZAČOV  

zo dňa  27.1.2020 

 

Názov zákazky:   

"Vyhliadková veža - Lesopark Švabľovka“ 
 

Predmet zákazky: Predmetom zákazky je výstavba drevenej vyhliadkovej veže v lesoparku 

Švabľovka, na hrebeni Paníorvej hory, nad mestom Sabinov. Účelom stavby je rozšírenie ponuky 

turistického ruchu v danom regióne a zlepšenie možností využitia voľnočasových aktivít občanov 

a návštevníkov mesta Sabinov. 

Z konštrukčného hľadiska sa jedná o priestorovú prútovú konštrukciu z drevených prvkov navzá-

jom prepojených atypickými oceľovými a typovými systémovými spojkami. Stavba bude založená 

na betónových monolitických základových pätkách. Výška veže bude 11m nad okolitým terénom. 

Súčasťou stavby je aj objekt elektroinštalácia, riešiaci osvetlenie priestoru veže a ochranu stavby 

pred bleskom.  

Všetky drevené konštrukčné prvky v zmysle súťažných podkladov musia byť ošetrené špeciálnou 

technológiou - hĺbkovou vákuovo tlakovou impregnáciou, zabezpečujúcou požadovanú životnosť 

stavby. Presný obsah a rozsah prác je určený projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktoré 

sú neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy. 

Predpokladaná hodnota:  43 753,00 € bez DPH  

Postup zadávania zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác podľa 

§ 117 zákona o verejnom obstarávaní. Stavebné práce nie sú bežne dostupné na trhu. 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH 

Výzvy na predloženie cenovej ponuky: Mesto Sabinov, mestský úrad ako verejný obstarávateľ 

podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých záko-

nov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), v súlade s § 117 cit. 

zákona vyzval dňa 17.1.2020 prostredníctvom elektronickej pošty nasledovných uchádzačov na 

predloženie cenovej ponuky: 

mailto:msu@sabinov.sk


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

1. MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01  Prešov movyrob@movyrob.sk 

2. INTERBAU, s.r.o., Brezovica 520, 082 74  Brezovica interbau1@gmail.com 

3. Danova SK s.r.o., Ovocinárska 25, 083 01  Sabinov danova.sb@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. 

 

V stanovenej lehote do 24.1.2020 do 13.30 h predložili ponuky nasledovný uchádzači: 

P.č. Obchodné meno a sídlo uchádzača: 

1. INTERBAU, s.r.o., Brezovica 520, 082 74  Brezovica 

2. Danova SK s.r.o., Ovocinárska 25, 083 01  Sabinov 

3. MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01  Prešov 

 

Otváranie ponúk sa konalo dňa 17.1.2020 v zasadačke MsÚ. 

 

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 dotknu-

té. Ustanovenie §32 odst.1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. bolo preverované na webovom sídle 

ÚVO v deň otvárania ponúk. 

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

1. INTERBAU, s.r.o., Brezovica 520, 082 74  Brezovica splnil 

2. Danova SK s.r.o., Ovocinárska 25, 083 01  Sabinov splnil 

3. MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01  Prešov splnil 

 

 

http://www.sabinov.sk/transparentné%20mesto/verejné


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. INTERBAU, s.r.o., Brezovica 520, 082 74  Brezovica 41 662,25 49 994,70 

2. MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01  Prešov 41 882,50 50 259,00 

3. Danova SK s.r.o., Ovocinárska 25, 083 01  Sabinov 42 999,00 51 598,80 

 

Z uvedeného vyplýva, že uchádzač INTERBAU, s.r.o., Brezovica 520, 082 74  Brezovica 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 uchádzačom.  

V Sabinove, 27.1.2020 

 

Podpisy členov komisie poverených na otváranie a vyhodnocovanie ponúk: 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

                              

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

Ing. Michal Repaský, primátor mesta 

 


