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 vyhodnotenia časti ponúk označených ako „Kritériá“
(v zmysle § 113 ods. 1 v nadväznosti na § 53 ods. 9 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 „Kritériá“, 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 19.12.2016 s pokračovaním dňa 3.1. 2017 a následne 23.1.2017
v sídle verejného obstarávateľa, na adrese: Mesto Spišská Stará Ves, MsÚ, Štúrova 228/109, 061
01 Spišská Stará Ves, okr. Kežmarok.

Zoznam členov komisie na vyhodnotenie ponúk:
Komisia na otváranie časti ponúk označených ako „Ostatné“, 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.
Komisia po verejnom otváraní časti ponúk označených ako „Kritériá“ pokračovala ďalej
v neverejných zasadnutiach a v zmysle § 53 ods. 1 ZoVO vykonávala všetky úkony podľa ZoVO
spočívajúce vo vyhodnocovaní ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na
predmet zákazky a náležitosti ponuky.
Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:
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
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti je uvedené v Zápisnici z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti (viď. dokumentácia z verejného obstarávania).
Zoznam vylúčených uchádzačov, resp. vylúčených ponúk s uvedením dôvodu ich vylúčenia:
V etape verejného obstarávania - posúdenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom
obstarávaní ponúk časti „Ostatné“ nebol vylúčený žiadny uchádzač, resp. ponuka žiadneho
uchádzača.
V tejto etape verejného obstarávania – vyhodnocovanie ponúk časti „Kritériá“ bola vylúčená
ponuka uchádzača:
M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice z nasledovného dôvodu:
Verejný obstarávateľ v bode 16.2.1 textovej časti súťažných podkladov požadoval predložiť:
- Cit.: Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – ocenený Výkaz výmer
- Rozpočet podľa prílohy č. 3 textovej časti súťažných podkladov a v súlade s bodom A.2
Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia.
Súčasťou ponuky musí byť aj vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpočet uchádzačom
v zmysle prílohy č. 3 textovej časti súťažných podkladov, ktorý musí byť podpísaný
štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo iným
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch
a ktorý musí byť identický so zmluvnou cenou. V ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte uviesť
jednotkové ceny v € na 2 desatinné miesta a s výslednými cenami zaokrúhlenými príkazom
round tiež na 2 desatinné miesta a s nastavením presnosti zobrazenia cien na 2 desatinné miesta,
je potrebné predložiť v ponuke aj v elektronickej forme napr. na CD alebo DVD, v prevedení
programu Excel (t.j. vrátanie vzorcovania – nastavenia vzorcov napr. súčinov a súčtov).
Uchádzač je povinný oceniť všetky položky Výkazu výmer (jednotkovou cenou vyššou ako
0,00 €) a zároveň sa zakazuje akokoľvek pozmeňovať Výkaz výmer, okrem prípadného
zvýrazneného doplnenia textu jednotlivých položiek, v ktorých uchádzač použije ekvivalent
výrobku, materiálu a pod.. Záväzný pre spracovanie ponuky a ocenenie uchádzačmi je
priložený Výkaz výmer – Rozpočet. Odporúčame záujemcom/uchádzačom, aby v prípade, že sa
v jednotlivých stavebných objektoch a oddieloch Výkazu výmer – Rozpočtu nachádzajú
rovnaké položky (s rovnakým kódom a názvom položky), ocenili tieto položky rovnakou
jednotkovou cenou. Dôrazne žiadame záujemcov/uchádzačov, aby vypĺňali obdržanú prílohu č.
3 súťažných podkladov a nie inú; aby vypĺňali len bunky s jednotkovými cenami a aby
nezasahovali do iných buniek (okrem už vyššie uvedeného), čím predídu súčtovým chybám

v tejto prílohe. Odporúčame uchádzačom, aby elektronicky vyplnili zaslaný Výkaz výmer Rozpočet, ktorý tvorí prílohou č. 3 súťažných podkladov, nakoľko sa pri prenesení položiek do
rozpočtových programov (napr. Cenkros) môže stať, že uchádzač pozmení predpísanú výmeru /
množstvo položky (napr. program dopočíta neoprávnené stratné), ocení položky jednotkovými
cenami na 3 desatinné miesta, neocení položku, vynechá položku, resp. pozmení položku
a pod., čo je neprijateľné.
V cene predmetu zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s realizáciou
a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi. Cena v požadovanom členení (bez
DPH, sadzba a výška DPH a vrátane DPH v €) musí vychádzať z oceneného Výkazu výmer.
V prípade subjektu (uchádzača), ktorý nie je platiteľom DPH, resp. nie je platiteľom DPH
registrovaným v SR postačuje uviesť ceny bez DPH s poznámkou (v identifikačných údajoch),
že nie je platcom DPH a cena je konečná, t.j. do príslušných buniek Výkazu výmer – Rozpočtu
v programe Excel „sadzba DPH v %“ uviesť hodnotu „0“.
V cene celkom musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným
odovzdaním stavebného diela, t.j. v cene celkom budú zahrnuté aj náklady uchádzača uvedené
v bode 14.2 súťažných podkladov.
Ocenený Výkaz výmer – Rozpočet uchádzač predkladá v listinnej podobe a v elektronickej
podobe.
Komisia vykonala kontrolu predloženého Výkazu výmer – Rozpočtu uchádzača, pričom
konštatovala, že predložený ocenený Výkaz výmer – Rozpočet neobsahuje ocenené nasledovné
položky: položka č. 6 v SO 01, položka č. 20 v SO 02 a položka č. 12 v SO 06.
Vzhľadom k tomu, že pri zadávaní zákaziek je verejný obstarávateľ povinný uplatňovať princíp
rovnakého zaobchádzania, bol uchádzač požiadaný v zmysle § 113 ods. 1 v nadväznosti na § 53
ods. 1 ZoVO o vysvetlenie/doplnenie ponuky, kde sa nachádzajú ocenené uvedené položky.
Zároveň bol upozornený, že vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene, pričom za zmenu
ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
Vysvetlenie/doplnenie v listinnej a elektronickej podobe v zmysle § 113 ods. 1 v nadväznosti
na § 53 ods. 5 písm. c) bod 2 ZoVO bolo potrebné doručiť na adresu povereného zástupcu
verejného obstarávateľa: INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko–Orlická 3300/25, 058 01 Poprad
v lehote 5 (piatich) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie/doplnenie
. Vzhľadom na skutočnosť, že požadované vysvetlenie /doplnenie nebolo v určenej lehote
doručené na požadovanú adresu povereného zástupcu verejného obstarávateľa, bola ponuka
v zmysle § 113 ods. 1 v nadväznosti na § 53 ods. 5 písm. c2) ZoVO vylúčená.
Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
- žiadna z predložených ponúk nebola vylúčená z dôvodu predloženia mimoriadne nízkej ponuky.
Uchádzači, ktorí postúpili do etapy vyhodnocovania ponúk
plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk:
1. CESTY SK s.r.o., Mojmírova 8, 040 01 Košice
najnižšia cena, t.j. cena celkom predmetu zákazky spolu
u neplatcov DPH: 197 928,54 € s DPH
2. ARPROG a.s. Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
najnižšia cena, t.j. cena celkom predmetu zákazky spolu
u neplatcov DPH: 279 751,12 € s DPH
3. EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
najnižšia cena, t.j. cena celkom predmetu zákazky spolu
u neplatcov DPH: 203 740,80 € s DPH
4. STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

predložili nasledovné návrhy na

v € s DPH, resp. konečná cena

v € s DPH, resp. konečná cena

v € s DPH, resp. konečná cena

najnižšia cena, t.j. cena celkom predmetu zákazky spolu v € s DPH, resp. konečná cena
u neplatcov DPH: 265 921,60 € s DPH
5. Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice
najnižšia cena, t.j. cena celkom predmetu zákazky spolu v € s DPH, resp. konečná cena
u neplatcov DPH: 206 804,26 € s DPH
Vzhľadom na vyššie uvedené, komisia vyhodnocovala ponuky v zmysle § 53 ods. 1 ZoVO,
preverila časti ponúk označených ako „Kritériá“ uchádzačov, ktorí zostali na vyhodnotenie
a konštatuje:
1. CESTY SK s.r.o., Mojmírova 8, 040 01 Košice
- ponuka uvedeného uchádzača je úplná, boli splnené všetky stanovené podmienky vyplývajúce
zo ZoVO a uvedené vo výzve na predkladanie ponúk z VVO, súťažných podkladov na predmet
zákazky a náležitosti ponuky.
2. ARPROG a.s. Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
- ponuka uvedeného uchádzača je úplná, boli splnené všetky stanovené podmienky vyplývajúce
zo ZoVO a uvedené vo výzve na predkladanie ponúk z VVO, súťažných podkladov na predmet
zákazky a náležitosti ponuky.
3. EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
- ponuka uvedeného uchádzača je úplná, boli splnené všetky stanovené podmienky vyplývajúce
zo ZoVO a uvedené vo výzve na predkladanie ponúk z VVO, súťažných podkladov na predmet
zákazky a náležitosti ponuky.
4. STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
- ponuka uvedeného uchádzača je úplná, boli splnené všetky stanovené podmienky vyplývajúce
zo ZoVO a uvedené vo výzve na predkladanie ponúk z VVO, súťažných podkladov na predmet
zákazky a náležitosti ponuky.
5. Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice
- ponuka uvedeného uchádzača je úplná, boli splnené všetky stanovené podmienky vyplývajúce
zo ZoVO a uvedené vo výzve na predkladanie ponúk z VVO, súťažných podkladov na predmet
zákazky a náležitosti ponuky.
Komisia vyhodnocovala ponuky nasledovných uchádzačov:
1.
2.
3.
4.
5.

CESTY SK s.r.o., Mojmírova 8, 040 01 Košice
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

Komisia pri vyhodnocovaní ponúk postupovala v zmysle § 113 ods. 1 v nadväznosti na § 53
ods. 8 ZoVO.
Poradie uchádzačov s identifikáciou úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov
s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk ; podiel subdodávky, ak je známy:
- na základe výsledku vyhodnotenia ponúk komisia zostavila poradie úspešnosti uchádzačov z
vyhodnocovaných ponúk na základe ponukových cien do verejného obstarávania od najnižšej
po najvyššiu ponukovú cenu, pričom konštatuje, že úspešným uchádzačom sa stal uchádzač:
CESTY SK s.r.o., Mojmírova 8, 040 01 Košice.
Poradie úspešnosti vyhodnocovaných uchádzačov:

1. CESTY SK s.r.o., Mojmírova 8, 040 01 Košice
Ponuka uvedeného uchádzača bola vyhodnotená ako najúspešnejšia, nakoľko vo svojej ponuke
predložil:
- najnižšiu ponukovú cenu celkom celého predmetu zákazky z vyhodnocovaných ponúk. Cena
bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu ako najnižšia.
Podiel subdodávky: 00,00 %
- Ponuková cena: 197 928,54 EUR vrátane DPH.
2. EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Ponuka uvedeného uchádzača bola vyhodnotená ako druhá najúspešnejšia, nakoľko vo svojej
ponuke predložil:
- druhú najnižšiu ponukovú cenu celkom celého predmetu zákazky z vyhodnocovaných ponúk.
Cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní s ponukou úspešného
uchádzača, ako druhá najnižšia.
Podiel subdodávky: 00,00 %
- Ponuková cena: 203 740,80 EUR vrátane DPH.
3. Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice
Ponuka uvedeného uchádzača bola vyhodnotená ako tretia najúspešnejšia, nakoľko vo svojej
ponuke predložil:
- tretiu najnižšiu ponukovú cenu celkom celého predmetu zákazky z vyhodnocovaných ponúk.
Cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní s ponukou úspešného
uchádzača, ako tretia najnižšia.
Podiel subdodávky: 00,00 %
- Ponuková cena: 206 804,26 EUR vrátane DPH.
4. STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Ponuka uvedeného uchádzača bola vyhodnotená ako štvrtá najúspešnejšia, nakoľko vo svojej
ponuke predložil:
- štvrtú najnižšiu ponukovú cenu celkom celého predmetu zákazky z vyhodnocovaných ponúk.
Cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní s ponukou úspešného
uchádzača, ako štvrtá najnižšia.
Podiel subdodávky: 00,00 %
- Ponuková cena: 265 921,60 EUR vrátane DPH.
5. ARPROG a.s. Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
Ponuka uvedeného uchádzača bola vyhodnotená ako piata najúspešnejšia, nakoľko vo svojej
ponuke predložil:
- piatu najnižšiu ponukovú cenu celkom celého predmetu zákazky z vyhodnocovaných ponúk.
Cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní s ponukou úspešného
uchádzača, ako piata najnižšia.
Podiel subdodávky: 00,00 %
- Ponuková cena: 279 751,12 vrátane DPH.
Úspešný uchádzač garantuje, že uskutoční stavebné dielo – predmet zákazky v zmysle
podmienok vyhláseného verejného obstarávania a ním predloženej ponuky.
Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať Zápisnicu alebo podpísal Zápisnicu
s výhradou:
- všetci prítomní členovia komisie podpísali Zápisnicu bez výhrad.
Komisia bezodkladne oznámi verejnému obstarávateľovi:
- výsledok vyhodnotenia ponúk a predseda komisie odovzdá podpísanú Zápisnicu z vyhodnotenia

časti ponúk označených ako „Kritériá“ spolu ďalšou dokumentáciou z verejného obstarávania
verejnému obstarávateľovi na archiváciu v zmysle § 113 ods. 1 v nadväznosti na § 24 ods. 1
ZoVO, ktorá je päť rokov po uzavretí zmluvy.

Rokovanie komisie predmetného verejného obstarávania bolo ukončené dňa 23.1.2017.

V Spišskej Starej Vsi, dňa 23.1.2017
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

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

