Mesto Spišská Stará Ves
Mestský úrad, Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves
tel.: 052/418 04 11, fax: 052 / 468 11 03
mesto@spisskastaraves.sk; www.spisskastaraves.sk

Zápisnica
z posúdenia splnenia podmienok účasti
(v zmysle § 113 ods. 1 v nadväznosti na § 40 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“ alebo „ZoVO“)

po otváraní časti ponúk označených ako „Ostatné“, podlimitnej zákazky v zmysle § 5 ods. 3
písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“)
zadávanej postupom podľa § 113 až 115 ZoVO bez využitia elektronického trhoviska a bez
použitia elektronickej aukcie – zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 3 ods. 3
ZoVO predmetu zákazky s názvom:: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
v meste Spišská Stará Ves“ konaného od 7.10.2016 s pokračovaním dňa 6.12.2016 v sídle
verejného obstarávateľa, na adrese: Mesto Spišská Stará Ves, MsÚ, Štúrova 228/109, 061 01
Spišská Stará Ves, okr. Kežmarok.

Komisia na otváranie časti ponúk označených ako „Ostatné“ a na otváranie časti ponúk označených ako „Kritériá“; na vyhodnotenie/posúdenie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo
verejnom obstarávaní a na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „komisia“) pracovala po celý čas
v nasledovnom zložení:
Ing. Ján Kurňava – predseda komisie
Ing. Andrea Majerčáková – člen komisie
Ing. Marek Vyrostek – člen komisie
Ing. Peter Bendík - splnomocnená osoba na verejné obstarávanie - člen komisie bez práva
vyhodnocovania
Predmetné verejné obstarávanie: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska a
bez použitia elektronickej aukcie zákazky na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s
názvom: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Spišská Stará Ves“
bola vyhlásená: odoslaním a následným zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku
verejného obstarávania (ďalej len „VVO“) č. 178/2016 zo dňa 13.9.2016 pod značkou 12790 WYP (viď. dokumentácia z verejného obstarávania).
Komisia konštatuje, že:
- kompletné súťažné podklady vrátane všetkých príloh kvalifikované ako dokumenty potrebné na
vypracovanie ponúk a na preukázanie splnenia podmienok účasti boli zverejnené na
internetovej adrese http://www.spisskastaraves.sk/verejne-obstaravanie-podlimitne-zakazky/, pričom
verejný obstarávateľ využil možnosť v zmysle § 113 ods. 1 v nadväznosti na § 64 ods. 4 ZoVO
uverejnením priameho odkazu v profile o ich zverejnení na uvedenej adrese, pričom bol
zabezpečený bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických
prostriedkov odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,
- súťažné podklady si vyžiadali a následne boli poskytnuté 7 (siedmym) záujemcom,

- v rámci lehoty na predkladanie ponúk boli splnomocnenému zástupcovi verejného obstarávateľa doručené ponuky 6 (šiestich) uchádzačov.
- po lehote na predkladanie ponúk nebola doručená žiadna ponuka.
Informácie z etapy otvárania ponúk a z otvárania časti ponúk označených ako „Ostatné“:
Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku:
1. CESTY SK s.r.o., Mojmírova 8, 040 01 Košice
2. M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice
3. ARPROG a.s. Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
4. EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
5. STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
6. Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice
Otváranie časti ponúk označených ako „Ostatné“ sa uskutočnilo dňa 7.10.2016 o 13:00 hod.
(podľa bodu 8.3.6 súťažných podkladov), za splnenia podmienok uvedených v 113 ods. 1
v nadväznosti na § 52 ods. 1 ZoVO.
Komisia v zmysle § 113 ods. 1 v nadväznosti na § 52 ods. 1 ZoVO vykonala kontrolu
neporušenosti ponúk a konštatuje, že všetky ponuky boli predložené v neporušenom stave a s
označením v zmysle pokynov verejného obstarávateľa, zákona o verejnom obstarávaní, výzvy na
predloženie ponuky a súťažných podkladov. Ponuky boli označené poradovým číslom v tom
poradí, v akom boli predložené.
Následne komisia vykonala otvorenie ponúk v poradí, v akom boli verejnému obstarávateľovi
predložené. Všetky ponuky obsahovali osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky,
označenú slovom „Ostatné“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú
slovom „Kritériá“. Komisia označila tieto častí ponúk rovnakým poradovým číslom akým bola
označená ponuka.
Následne komisia v zmysle § 113 ods. 1 v nadväznosti na § 52 ods. 1 ZoVO vykonala otvorenie
častí ponúk označených ako „Ostatné“. Obsah častí ponúk označených ako „Ostatné“ komisia
označila rovnakým poradovým číslom akým bola označená ponuka.
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Po otvorení častí ponúk označených ako „Ostatné“, komisia vykonala posúdenie splnenia
podmienok účasti v zmysle § 113 ods.1 v nadväznosti na § 40 ods. 1 ZoVO, pričom konštatuje
nasledovné:
- do súťaže sa predložením ponúk prihlásili 6 (slovom šiesti) uchádzači, z ktorých:
všetci 6 (slovom šiesti) uchádzači:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CESTY SK s.r.o., Mojmírova 8, 040 01 Košice
M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice
ARPROG a.s. Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice

predložili požadované doklady uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a
súťažných podkladoch. Komisia kontrolovala predložené doklady preukazujúce splnenie
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podmienok účasti a konštatuje, že všetci uvedení uchádzači splnili podmienky účasti v zmysle §
40 ZoVO vrátane minimálnej požadovanej úrovne.
Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:
- ani jeden z uvedených uchádzačov v tejto etape vyhodnocovania splnenia podmienok účasti
nebol vylúčený
Zoznam uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na vysvetlenie / doplnenie predložených dokladov
časti ponuky „Ostatné“:
- ani jeden z uvedených uchádzačov nebude vyzvaný na vysvetlenie/doplnenie predložených
dokladov časti ponúk „Ostatné“
Komisia konštatuje, že do verejného obstarávania - predložením ponuky sa prihlásili 6
(slovom šiesti) uchádzači, z ktorých všetci 6(slovom šiesti) splnili predpísané podmienky účasti
uchádzačov v súlade s výzvou na predkladanie ponúk vo VVO, súťažnými podkladmi a zákonom
o verejnom obstarávaní.
Zoznam uchádzačov, ktorí postupujú do vyhodnotenia ponúk:
- na základe vyššie uvedeného, ponuky nasledovných uchádzačov postupujú do fázy vyhodnotenia ponúk, t.j. bude im zaslané oznámenie o verejnom otváraní časti ponúk označených
ako „Kritériá“ a komisia sa bude zaoberať pri vyhodnocovaní ponúk ich ponukami:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CESTY SK s.r.o., Mojmírova 8, 040 01 Košice
M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice
ARPROG a.s. Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice

Táto Zápisnica vypracovaná v zmysle § 113 ods. 1 v nadväznosti na § 40 ods.12 ZoVO tvorí
súčasť dokumentácie z verejného obstarávania a v zmysle § 24 ods. 1 ZoVO bude archivovaná
v archíve verejného obstarávateľa a to päť rokov po uzavretí zmluvy.
V Spišskej Starej Vsi, 6.12.2016
Zapísal: Ing. Peter Bendík

Členovia komisie:
Ing. Ján Kurňava – predseda komisie

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

Ing. Andrea Majerčáková – člen komisie

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

Ing. Marek Vyrostek – člen komisie

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

Ing. Peter Bendík – člen komisie bez práva
vyhodnocovania ponúk

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