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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 
„Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča“ 

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 CPV kód: 
45000000-7  Stavebné práce, 
45233161-5  Stavebné práce na stavbe chodníkov. 

4. Hodnota zákazky 
77 111,04 EUR bez DPH, (92 533,25 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 webom sídle verejného obstarávateľa v časti verejné obstarávanie – zákazky s nízkou 
hodnotou – názov zákazky „Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča“ a 
rovnako bola Výzva na predloženie cenovej ponuky spolu s prílohami zverejnená na 
www.partnerskadohoda.gov.sk v sekcií zverejňovanie zákaziek nad 30 000 EUR.  

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
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7. Zoznam spoločnosti, ktoré predložili ponuku 
P. 
č. Obchodné meno uchádzača Sídlo dodávateľa Dátum a čas  

doručenia ponuky  

1. DINIS s. r. o. Kamenica 639, 082 71  Kamenica osobne 
02.09.2020 o 12:55 hod. 

2. Kaping Construction s. r. o. Budovateľská 50, 080 01  Prešov osobne 
02.09.2020 o 14:30 hod. 

Komisia zriadená na otváranie a vyhodnocovanie predložených ponúk začala svoju činnosť dňa 
03.09.2020 o 10:00 hod. v zasadacej miestnosti č. 8 na druhom poschodí. Spoločnosť Kaping 
Construction s. r. o., Budovateľská 50, 080 01  Prešov predložila ponuku po lehote na predloženie 
ponúk a preto ponuka uchádzača nebola otvorená a nebola zaradená do hodnotenia. Oznámenie 
o nezaradení ponuky do hodnotenia bolo spoločnosti zaslané doporučene dňa 04.09.2020 a doručené 
na základe doručenky dňa 08.09.2020. Spoločnosť nepožiadala o vrátenie ponuky, preto bola 
neotvorená ponuka uložená do zapečatenej obálky a tvorí súčasť spisu VO. Do hodnotenia bola 
zaradená ponuka spoločnosti DINIS s. r. o., Kamenica 639, 082 71  Kamenica. 

8. Víťazný uchádzač 
DINIS s. r. o., Kamenica 639, 082 71  Kamenica. 

9. Odôvodnenie výberu 
Spoločnosť DINIS s. r. o. predložila ponuku, ktorá bola pre verejného obstarávateľa výhodná, .t j. 
predložil cenová ponuku pod predpokladanú hodnotu zákazky 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. Napriek tomu verejnému obstarávateľovi bola v lehote 
na predloženie ponuky doručená len jedna ponuka, ktorá bola vyhodnocovaná.  
V súlade so Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, programové 
obdobie 2014 – 2020, verzia 9 z 31.10.2019 Zákazka môže byť realizovaná aj v prípade predloženia 
1alebo 2 ponúk. 

10. Konflikt záujmov 
Verejný obstarávateľ preskúmal existenciu prípadného konfliktu záujmov medzi všetkými členmi 
komisie a záujemcami a uchádzačom v predmetom verejnom obstarávaní. Po oboznámení sa so 
spoločnosťami, ktoré predložili cenovú ponuku, žiadny člen komisie neoznámil verejnému 
obstarávateľovi akýkoľvek konflikt záujmov vo vzťahu k niektorému zo záujemcov alebo 
uchádzačov. Všetci členovia komisie a štatutárny orgán verejného obstarávateľa  podpísali čestné 
prehlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov. 
 
V Levoči, dňa 14.10.2020 

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



