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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: 

„ Polopodzemné kontajnerové stanovištia a uzamykateľný prístrešok kontajnerov“  
 

3. Druh zákazky: stavebné práce 
 

4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom zákazky sú stavebné práce na výstavbe stanovíšť pre polo podzemné kontajnery (molok 
domino) na odpad a jedného objektu uzamykateľného stojiska odpadkových boxov pri bytových do-
moch v meste Sabinov. Nové stojiská polo podzemných kontajnerov nahradia jestvujúce stojiská 1100 
l zberných nádob v danej lokalite. Presný rozsah a obsah prác je špecifikovaný projektovou dokumen-
táciou a výkazom výmer. 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  159 855,25 € 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 17.8.2021 prostredníctvom elektronickej pošty nasledov-
ných uchádzačov na predloženie cenovej ponuky: 

 

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

1. Eko svip s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01  Sabinov ekosvip@ekosvip.sk 
2. Remopel s.r.o., Hollého 30, 083 01  Sabinov remopel@remopel.sk 
3. Interbau s.r.o., 082 74 Brezovica 520 interbau1@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 24.8.2021 do 15.30 hod.  predložili ponuky na-

sledovný uchádzači: 

P.č. Obchodné meno a sídlo uchádzača: 

1. Remopel s.r.o., Hollého 30, 083 01  Sabinov 
2. Interbau s.r.o., 082 74 Brezovica 520 
3. Eko svip s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01  Sabinov 

 
9. Otváranie cenových ponúk: otváranie ponúk sa konalo dňa 27.8.2021. 

 
10. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:   

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona a nesmie u neho exis-
tovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté. 

Uchádzač preukazuje dané podmienky týmito dokladmi: 

1. Oprávnením uskutočňovať požadované stavebné práce.  

2. Uchádzač je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verej-
nom obstarávaní, nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným roz-
hodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

3. Uchádzač je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je v konflikte záujmov podľa §23 zá-
kona o verejnom obstarávaní, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami. 

Poznámka: 

1. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov doklady podľa bodu 1. a 2. ne-
predkladá, v ponuke uvedie iba svoje IČO. 

2. Ak uchádzač podniká na základe zápisu v obchodnom alebo živnostenskom registri SR doklady 
podľa bodu 1. nepredkladá, verejný obstarávateľ ich overí cez portál OverSi.gov.sk, v ponuke uve-
die iba svoje IČO. 

 
 P.č. Obchodné meno a sídlo uchádzača: Splnil/ nesplnil: 
1. Remopel s.r.o., Hollého 30, 083 01  Sabinov splnil 
2. Interbau s.r.o., 082 74 Brezovica 520 splnil 
3. Eko svip s.r.o., Ovocinárska 48, 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. Remopel s.r.o., Hollého 30, 083 01  Sabinov 157 964,73 189 557,68 
2. Interbau s.r.o., 082 74 Brezovica 520 158 955,81 190 746,97 
3. Eko svip s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01  Sabinov 189 737,34 227 684,81 

 
Z uvedeného vyplýva, že uchádzač Remopel s.r.o., Hollého 30, 083 01  Sabinov splnil podmienky účasti, 
splnil požiadavky na predmet zákazky a predložil najnižšiu cenu. Na základe uvedeného komisia na vy-
hodnotenie ponúk odporúča uzavrieť zmluvu o dielo s uvedeným uchádzačom.  
 

V zmysle výzvy na predloženie cenovej ponuky zo dňa 16.8.2021, bod č. 12: „Verejný obstarávateľ si vy-
hradzuje právo uzavrieť zmluvu o dielo pre rok 2021 len na časť zákazky (na vybrané ucelené stavebné ob-
jekty) a to v závislosti od výšky finančných prostriedkov verejného obstarávateľa schválených pre rok 
2021.“ je zmluvu o dielo možné uzavrieť len na nasledovné stavebné objekty: 
 

Polopodzemné kontajnerové stanovištia  
a uzamykateľný prístrešok kontajnerov 

Cena v EUR  
bez DPH 

DPH 20 % 
Cena v EUR  
s DPH 

SO 01 - Polopodzemný kontajner – Ul. Komenského 23 018,34 4 603,67 27 622,01 
SO 04 - Polopodzemný kontajner - Ul. 17. novembra 27 164,74 5 432,95 32 597,69 
SO 06 - Prístrešok kontajnerov  - Ul. Murgašová 15 727,59 3 145,52 18 873,11 
SO 07 - Polopodzemný kontajner - Ul. Puškinová 24 189,01 4 837,80 29 026,81 
C e n a     c e l k o m 90 099,68 18 019,94 108 119,62 

 
 
 
V Sabinove, 27.8.2021 
 
Podpisy členov komisie poverených na otváranie a vyhodnocovanie ponúk: 
 
 
Ing. Stanislav Ondirko  ......................................... 
 
Ing. Marek Greš   ......................................... 
 
Jozef Kropiľák   ......................................... 
   
 
 
 
 
                              

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

           Ing. Michal Repaský 
                primátor mesta 

 


