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V Poprade, dňa 22.01.2018 
 

 

 

 

VEC:  Zadávanie 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 „ZoVO")) 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 obecného domu – Plaveč“ 

- oznámenie výsledku verejného obstarávania a odôvodnenie nezrušenia verejného 

obstarávania 
(splnenie povinnosti v zmysle § 113 ods. 1 v nadväznosti na § 55 ods. 2 ZoVO a § 57 ods. 2 

ZoVO) 

 

 

INPRO POPRAD, s.r.o., ako splnomocnený zástupca verejného obstarávateľa: Plaveč, 

OcÚ Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč, okr. Stará Ľubovňa (verejný obstarávateľ v 

zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZoVO) pri zadávaní podlimitnej zákazky v zmysle § 5 ods. 3 písm. f) 

ZoVO 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 obecného domu – Plaveč“, vyhlásenej 

odoslaním výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie do Vestníka verejného obstarávania 

(ďalej len „VVO“), ktorá bola zverejnená vo VVO č. 174/2017 zo dňa 04.09.2017 pod značkou 

12552 - WYP, Vám týmto v zmysle § 113 ods. 1 v nadväznosti na § 55 ods. 2 ZoVO oznamuje 

výsledok predmetného verejného obstarávania: 

 

V predmetnom verejnom obstarávaní boli v lehote na predkladanie ponúk doručené 3 

(slovom tri) obálky s ponukami. Do fázy vyhodnotenia ponúk postúpila ponuka 1 (slovom 

jedného) uchádzača.  

 

 Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk jednotlivými členmi, komisia zostavila poradie 

úspešnosti jednotlivých ponúk, pričom úspešným uchádzačom - víťazom verejného obstarávania 

sa stal uchádzač: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, 

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. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad 

Ponuka  menovaného 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 kritériu ako najnižšia. Podiel subdodávky: 19,24 %. 

- Ponuková cena: 1 145 454,97 EUR s DPH. 
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Odôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania / prijatia ponuky v zmysle § 113 ods. 1 

v nadväznosti na § 57 ods. 2 ZoVO: 

Ponuková cena úspešného uchádzača je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. Nakoľko sa 

uvažuje s postupnou a niekoľko ročnou výstavbou, ktorá zohľadňuje cenové nárasty materiálov 

a stavebných prác je ponuka úspešného uchádzača prijateľná pre verejného obstarávateľa po 

všetkých stránkach, vrátane predloženého návrhu na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – 

ponukovej ceny, ktorá sa nesmie zmeniť do 31.12.2018. Z uvedeného dôvodu z hľadiska 

hospodárnosti, efektivity, transparentnosti, proporcionality a nediskriminácie verejný 

obstarávateľ prijíma ponuku úspešného uchádzača.  

 

 

 

S úctou 

 

 

 

 

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

Ing. Vladimír Margetaj 

                                                                       konateľ a splnom. osoba pre verejné obstarávanie 


