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V Poprade, dňa 17.07.2017 
 

 
 
VEC:   Zadávanie podlimitnej zákazky podľa § 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 „zákon“ alebo „ZoVO“) bez využitia elektronického 
trhoviska a bez použitia elektronickej aukcie postupom podľa § 113 až 115 ZoVO – zákazka na 
uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO predmetu zákazky s názvom:  
„ Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa – mesto Spišská Belá“ 

 - oznámenie výsledku verejného obstarávania 
  
 

 
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko – Orlická 3300/25, Poprad ako splnomocnený zástupca pre 

verejné obstarávanie verejného obstarávateľa: Mesto Spišská Belá, MsÚ, Petzvalova 18, 059 01 Spišská 
belá, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) 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“) pri zadávaní podlimitnej zákazky bez využitia 
elektronického trhoviska a bez použitia elektronickej aukcie – zákazka na uskutočnenie stavebných prác 
predmetu zákazky s názvom: „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa – mesto 
Spišská Belá“, vyhlásenej odoslaním na zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk do Vestníka verejného 
obstarávania(ďalej len „VVO“), ktorá bola zverejnená vo VVO č. 52/2017 zo dňa 14.3.2017 pod značkou 
3196 - WYP,  týmto v zmysle § 113 ods. 1 v nadväznosti na § 55 ods. 2 ZoVO oznamuje výsledok 
predmetného verejného obstarávania: 

 
Do fázy vyhodnotenia ponúk postúpili ponuky siedmych (7) uchádzačov. V zmysle § 113 ods. 1 

v nadväznosti na § 53 ods. 8 ZoVO boli ponuky siedmych (7) uchádzačov vyhodnotené podľa kritérií na 
vyhodnotenie ponúk určených vo výzve na predkladanie ponúk (bod  II.2.5.) a súťažných podkladov (A.2 
textovej časti SP). Komisia pri vyhodnocovaní ponúk postupovala v zmysle § 113 ods. 1 v nadväznosti na 
§ 53 ZoVO: 
  

 

1. 100%
splnenie
kritéria

727 368,25 546 342,61 544 082,22 632 082,98 561 600,00 463 736,35 561 466,62

7. 3. 2. 6. 5. 1. 4.

Združenie Cyklochodník 
Spišská Belá 

EUROVIA – ARPROG
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

EKO SVIP, s.r.o.
Ovocinárska 48
083 01 Sabinov

CESTY SK s.r.o.
Mojmírova 8 

040 01 Košice 

Cestné stavby Liptovský 
Mikuláš, spol. s r.o.

ulica 1.mája 724
031 01 Liptovský Mikuláš

Cena celého predmetu zákazky spolu v € bez 
DPH, resp. konečná cena pre neplatcov DPH.

Pridelené výsledné poradie na základe vzájomného po rovnania 
ponukových cien:
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Hodnotiace kritérium Váhovos ť STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A 
825 18 Bratislava

Názov uchádza ča

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8

Inžinierske stavby, a.s.
Priemyselná 6
042 45 Košice

 
 
Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk, komisia zostavila poradie úspešnosti jednotlivých ponúk, 
pričom úspešným uchádzačom - víťazom verejného obstarávania sa stal uchádzač: Inžinierske stavby, 
a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice, nakoľko predložil po všetkých stránkach prijateľnú ponuku pre 
verejného obstarávateľa a z hľadiska kritéria na vyhodnotenie ponúk bol vyhodnotený ako najúspešnejší. 
 
Poradie úspešnosti ponúk s odôvodnením ich umiestnenia: 

1.  Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice 
Ponuka  uvedeného uchádzača bola  vyhodnotená  ako  najúspešnejšia, nakoľko vo svojej ponuke 
predložil:  
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− najnižšiu ponukovú cenu celkom celého predmetu zákazky z vyhodnocovaných ponúk. Cena bola 
vyhodnotená v tomto jedinom kritériu ako najnižšia.  

 Podiel subdodávky: 0,50 % 
− Ponuková cena: 463 736,35 EUR vrátane DPH. 

2.    Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., ulica 1.mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš 
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: 0,80 % 
− Ponuková cena: 544 082,22 EUR vrátane DPH. 

3.    CESTY SK s.r.o., Mojmírova 8, 040 01 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: 1,024 % 
− Ponuková cena: 546 342,61 EUR vrátane DPH. 

4.    Združenie Cyklochodník Spišská Belá EUROVIA – ARPROG, EUROVIA SK, a.s., 
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice a ARPROG a.s. Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad  

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: 0,00 % 
− Ponuková cena: 561 466,62  EUR vrátane DPH. 

5.    EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov 
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: 15,00 % 
− Ponuková cena: 561 600,00 EUR vrátane DPH. 

6.    STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 
Ponuka  uvedeného uchádzača bola  vyhodnotená  ako  šiesta najúspešnejšia,  nakoľko  vo svojej  
ponuke predložil:   
− Šiestu najnižšiu ponukovú cenu celkom celého predmetu zákazky z vyhodnocovaných ponúk. Cena 

bola  vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní s ponukou úspešného uchádzača, ako šiesta 
najnižšia.  

 Podiel subdodávky: 0,00 % 
− Ponuková cena: 632 082,98 EUR vrátane DPH. 

7.    Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
Ponuka  uvedeného uchádzača bola  vyhodnotená  ako  siedma najúspešnejšia,  nakoľko  vo svojej  
ponuke predložil:    
− siedmu najnižšiu ponukovú cenu celkom celého predmetu zákazky z vyhodnocovaných ponúk. Cena 

bola  vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní s ponukou úspešného uchádzača, ako 
siedma najnižšia.  
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 Podiel subdodávky: 41,20 % 
− Ponuková cena: 727 368,25 EUR vrátane DPH. 
 

 
 
 

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

Ing. Peter Bendík 
konateľ a splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie 


