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OZNÁMENIE O VÝSLEDKU  

ZADÁVANIA ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 
1. Verejný obstarávateľ 

Názov : Mesto Levoča  
Sídlo : Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča 
Štatutárny orgán : Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – primátor mesta  
IČO : 00329321 
DIČ : 2020717754 

2. Predmet zákazky 
„Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči“ 

3. Druh zákazky 
Zákazka zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Zákazka na uskutočnenie stavebných prác. 

Hlavný slovník: 
45000000-7  Stavebné práce, 
45213311-6  Stavebné práce na autobusových staniciach. 

4. Hodnota zákazky 
Konečná zmluvná cena je v hodnote     94 866,46  EUR s DPH. 

5. Použitý postup zadávania zákazky 
Zákazka s nízkou hodnotou 

6. Spôsob vykonania prieskumu trhu 
Prieskum bol vykonaný  prostredníctvom zaslania Výzvy na predloženie cenovej ponuky trom 
(3) vybraným spoločnostiam dňa 31.07.2020. Vybrané spoločnosti boli oslovené e-mailom. 

P. 
č. 

Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ 
obchodné meno, adresa sídla 

Kontaktná osoba 
Tel. číslo / email 

Spôsob a dátum 
oslovenia 

1. 
Gama stavebná firma, s. r. o. 
Kukučínová 641/4, 054 01  Levoča  

e-mail 
31.07.2020 

2. 
DINIS s. r. o. 
Kamenica 639, 082 71  Kamenica  

e-mail 
31.07.2020 

3. 
Š & L stav, s. r. o. 
Smreková 8/31, 053 11  Smižany 

e-mail 
31.07.2020 

V ten istý deň, t. j. 31.07.2020, bola Výzva na predloženie cenovej ponuky spolu s prílohami 
zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa v časti verejné obstarávanie – zákazky s nízkou 
hodnotou – názov zákazky „Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči“ 
a informácia o tom zverejnení bola zaslaná na osobitný e-mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk 
a Výzva na predloženie cenovej ponuky spolu s prílohami bola zverejnená na 
www.partnerskadohoda.gov.sk v sekcií zverejňovanie zákaziek nad 30 000 EUR.  

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
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Zoznam spoločnosti, ktoré predložili ponuku 

P. 
č. Obchodné meno uchádzača Sídlo dodávateľa Dátum a čas  

doručenia ponuky  

1. MIGI, spol. s r. o. Matejovce nad Hornádom 96 
053 21  Matejovce nad Hornádom 

poštou 
29.09.2020 

2. IRES M+R s. r. o. Kavečianska cesta 1112/41 
040 01  Košice 

osobne 
29.09.2020 o 13:35 hod. 

3. Alkon SV s. r. o. Zimná 65 
052 01  Spišská Nov Ves 

osobne 
29.09.2020 o 13:50 hod 

Komisia zriadená na otváranie predložených ponúk otvorila ponuky, ktoré boli predložené v lehote 
na predkladanie ponúk a zostavila nasledovné poradie uchádzačov: 

Výsledok vyhodnotenia ponúk podľa stanoveného kritéria 

Po
ra

di
e 

uc
há

dz
ač

ov
 

Obchodné meno uchádzača Cena bez 
DPH v EUR 

Výška DPH 
v EUR 

Cena s DPH/ 
Cena celkom 

v  EUR 

Navrhovaná 
zmluvná cena 

v  EUR 

1. Alkon SV s. r. o.  79 055,38 15 811,08 94 866,46 94 866,46 

2. IRES M+R s. r. o. 80 875,88 16 175,18 97 051,06 97 051,06 

3. MIGI, spol. s r. o. 83 291,62 16 658,32 99 949,94 99 949,94 

7. Víťazný uchádzač 
Na základe vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ prijal ponuku uchádzača:  

Po
ra

di
e 

uc
há

dz
ač

ov
 

Obchodné meno uchádzača Cena bez 
DPH v EUR 

Výška DPH 
v EUR 

Cena s DPH / 
Cena celkom  

v EUR 

Navrhovaná 
zmluvná cena  

v EUR 

1. Alkon SV, s. r. o.  79 055,38 15 811,08 94 866,46 94 866,46 

Odôvodnenie výberu úspešného uchádzača 
Spoločnosť Alkon SV, s. r. o. predložila ponuku, ktorá bola pre verejného obstarávateľa 
najvýhodnejšia, t j. predložil najnižšiu cenu a zároveň splnil všetky požiadavky verejného 
obstarávateľa z hľadiska splnenia podmienok účasti na predmet zákazky a náležitosti ponuky.  
Verejný obstarávateľ vykonal úkony, ktoré mali zabezpečiť získanie čo najvyššieho počtu  
písomných ponúk na obstaranie stavebných prác, t. j. Výzvu na predloženie ponuky (ďalej len 
„Výzva“) rozposlal 3 vybraným uchádzačom, Výzvu zverejnil na svojom webom sídle a tiež bola 
zverejnená na www.partnerskadohoda.gov.sk.  

8. Konflikt záujmov 
Verejný obstarávateľ preskúmal existenciu prípadného konfliktu záujmov medzi všetkými členmi 
komisie a záujemcami a uchádzačom v predmetom verejnom obstarávaní.  
 
V Levoči, dňa 23.12.2020 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/



