
ZÁZNAM Z OTVÁRANIA A VYHODNOTENIA PONÚK 

 

Postup pre zákazky podľa § 117 podľa 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“) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  Obec Čečehov, Čečehov 74, 072 11  Čečehov, 

IČO: 00 325 104 

Verejný obstarávateľ pre účely zadania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, 

resp. za účelom získania najvýhodnejšieho dodávateľa (ďalej len „uchádzač“), oslovil dňa 

6.11.2019 s výzvou troch (3) záujemcov, ktorí súčasne obdržali inštrukcie a podklady 

s podrobnými požiadavkami na vypracovanie ponuky a na uskutočnenie predmetu zákazky. 

Verejný obstarávateľ zároveň zverejnil dňa 6.11.2019 Výzvu na predloženie cenovej ponuky 

(ďalej len výzva“) spolu s podkladmi na svojom webovom sídle: 

http://www.cecehov.sk/obcan/profil-verejneho-obstaravatela.html. Pred uplynutím času na 

podanie výzvy oslovil verejného obstarávateľa emailovou ponukou vlastnej zostavy 

neoslovený dodávateľ, ktorému verejný obstarávateľ oznámil zverejnenie výzvy na webovom 

sídle obce a možnosť zapojiť sa do výberového konania. 

2. Názov predmetu zákazky: „Modernizácia interiéru kultúrneho domu – časť veľká 

sála“ 

3. CPV (spoločný slovník obstarávania):  

       45453100-8 renovačné práce 

       45430000-0 obkladanie stien a kladenie dlaž.krytín                                                            

4. Spôsob vzniku záväzku: na základe zmluvy a následnej fakturácie 

5. Typ zákazky: uskutočnenie stavebných prác 

6. Lehota na predloženie ponúk:  do 18.11.2019 o 10.00 hod. 

7. Otváranie ponúk: 18.11.2019 

8. Vyhodnotenie ponúk: 18.11.2019  

9. Osoba zúčastnená na otváraní ponúk: Bc. Emília Vajdová, poverená odborná referentka 

10. Kritériá na hodnotenie ponúk: celková najnižšia cena za predmet zákazky 

11. Zoznam oslovených záujemcov: 

A. G.L.S. Building SERVICE s.r.o., Petrovce nad Laborcom 140, IČO: 48303836, 

mixajlovmela@gmail.com, 

B. StaMi-a s.r.o., Kapušianska 110, Michalovce, IČO: 46181644, 

stamirekonstrukcie@gmail.com  

C. IINŽINIERING PLUS s.r.o., Majerovce 120, IČO: 45986622, 

inziniering@inzinieringsro.sk  

 

 

 

 

http://www.cecehov.sk/obcan/profil-verejneho-obstaravatela.html


12. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku: 

 

P. 

č. 
Uchádzač 

Obchodné meno, adresa sídla, IČO 

Ponuka 

doručená dňa/ 

spôsob 

doručenia 

Cenová ponuka 

1. STAVZEL s.r.o. 

Kpt. Nálepku 41, Michalovce,  

IČO: 50605968 

14.11.2019 

8.05 hod. 

osobne 

12 550,79 eur s DPH 

2. G.L.S. Building service s.r.o. 

Petrovce nad Laborcom 140,  

IČO: 48303836 

14.11.2019 

11.30 hod. 

osobne 

12 624,- eur s DPH 

3. StaMi s.r.o. 

Kapušianska 110, Michalovce,  

IČO: 46484644 

14.11.2019 

11.13 hod 

emailom 

13 472,40 eur s DPH 

4. INŽINIERING PLUS s.r.o. 

Majerovce 120, IČO: 45986622 

15.11.2019 

9.05 hod 

13 949,39 eur s DPH 

 

 

Verejný obstarávateľ pristúpil prvotne k vyhodnoteniu predložených ponúk na základe 

kritéria na vyhodnotenie ponúk a následne u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste, 

vyhodnotil splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky a ostatných 

požiadaviek na ponuku v zmysle výzvy. Verejný obstarávateľ pristúpil k uvedenému postupu 

hodnotenia ponúk v intenciách § 55 zákona o verejnom obstarávaní s prihliadnutím na znenie 

§ 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a s prihliadnutím na princíp proporcionality vo 

verejnom obstarávaní. 

Po podrobnom a objektívnom preskúmaní predložených ponúk bolo zistené, že uchádzač, 

ktorý sa umiestnil na prvom mieste po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na 

vyhodnotenie ponúk, splnil všetky podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky, 

uvedené vo výzve na predloženie ponuky. 

 

13. Identifikácia víťazného uchádzača: Úspešným uchádzačom sa stal uchádzač STAVZEL 

s.r.o., Kpt. Nálepku 41, Michalovce, IČO: 50605968, ktorý splnil podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia, splnil požiadavky na predmet zákazky a ostatné 

požiadavky na ponuku v zmysle výzvy a v predmetnom postupe verejného obstarávania 

predložil ponuku s najnižšou celkovou cenou v hodnote 12 550,79 eur s DPH. 

 

Zároveň je, dolu podpísaná Bc. Emília Vajdová čestne prehlasujem, že v súvislosti s týmto 

uskutočneným postupom zadávania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní 

spĺňam zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti. 

 

Čečehov dňa  18.11.2019 

        Bc. Emília Vajdová 


