
Mesto SABINOV 

Mestský úrad Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––_ 

Zápisnica z vyhodnocovania ponúk  

podľa § 53 ods. 9 (v nadväznosti na § 541) zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní 

a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

1. Identifikačné údaje: 

Názov verejného obstarávateľa / prijímateľa:  Mesto Sabinov 

Sídlo verejného obstarávateľa / prijímateľa:  Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov 

Predmet / názov zákazky: „Archeologický výskum pre projekt „ Muszyna-Sabinov: 

Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia“ kód projektu: 

PLSK.01.01.00-12-0118/17“ 

2. Druh postupu2:     Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie  

služieb §       117 zákona o verejnom obstarávaní. Tento 

druh       služieb nie je bežne dostupné na trhu. 

3. Dátum a čas vyhodnotenia:    10.07.2020 13.30 h 

4. Miesto vyhodnotenia:     Sabinov 

5. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky:   

P.č. Obchodné meno a sídlo uchádzača: 

1. ArcheoConsult, spol. s r.o, Na Skalke 564, 02743 Nižná IČO 47352604 

2. Archeologia Zemplín, s.r.o., Kostolné námestie  10, 071 01 Michalovce IČO 43787207 

333  

6. Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením 

dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy:  

Obchodné meno / 

názov uchádzača, sídlo 

/ miesto podnikania 

uchádzača 

Poradie 

uchádzačov 

Návrh kritéria na 

vyhodnotenie ponúk 

predložené uchádzačom 

Suma s DPH Odôvodnenie 

Archeologia Zemplín, s.r.o., 

Kostolné námestie  10, 071 01 

Michalovce IČO 43787207 

 

1 

Najnižšia cena 

 

 

11 880,00 EUR 

Splnil podmienky 

účasti a predložil 

najnižšiu cenu 

                                                   
1 Relevantné v prípade, ak sa zápisnica vyhotovuje po elektronickej aukcii. 
2 Uvedie sa napr. podlimitná zákazka podľa § 113 ZVO, nadlimitná zákazka - verejná súťaž, nadlimitná zákazka - užšia súťaž a 
pod.  
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ArcheoConsult, spol. s r.o, 

Na Skalke 564, 02743 Nižná 

IČO 47352604 

2 

Najnižšia cena 

 

 

12 100,00 EUR 

Splnil podmienky 

účasti ale nepredložil 

najnižšiu cenu 

7. 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) zá- 

kona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní: 

1. je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa 

predmetu zákazky ( kontrola 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. ArcheoConsult, spol. s r.o, Na Skalke 564, 02743 Nižná IČO 47352604 splnil 

2. Archeologia Zemplín, s.r.o., Kostolné námestie  10, 071 01 Michalovce IČO 

43787207 
splnil 

 

8. Záver vyhodnotenia ponúk:   

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. Archeologia Zemplín, s.r.o., Kostolné námestie  10, 071 01 

Michalovce IČO 43787207 

 9 900,00 EUR 11 880,00 EUR 

2. ArcheoConsult, spol. s r.o, Na Skalke 564, 02743 Nižná IČO 

47352604 

 12 100,00 

EUR 

neplatca DPH 

 

Z uvedeného vyplýva, že uchádzač Archeologia Zemplín, s.r.o., Kostolné námestie  10, 071 01 

Michalovce IČO 43787207 splnil podmienky účasti, splnil požiadavky na predmet zákazky a 

predložil najnižšiu cenu. Na základe uvedeného bude s víťazom  verejného obstarávania firmou 

Archeologia Zemplín, s.r.o., Kostolné námestie  10, 071 01 Michalovce IČO 43787207 uzatvorená 

zmluva o dielo. 

V Sabinove, 10.07.2020 

        ..................................................... 

 

        Ing. Michal Repaský, primátor mesta 


