
 

 
ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA  OBÁLOK A VYHODNOTENIA PONÚK 

vykonaného podľa ustanovenia § 117 zákona NR SR  č.343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

Zákazka vykonávaná Podľa ustanovenia § 117 zákona NR SR  č.343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Vybudovanie miestnej komunikácie-parkovisko pri OÚ 

 

 

I. Verejný obstarávateľ: 
Úradný názov: Obec Gruzovce 

IČO: 00690091   

Poštová adresa: Gruzovce č.1 

                          067 22 Gruzovce 

 

 

II. Forma prieskumu trhu 
a) osobne 

b) telefonicky 

c) prostredníctvom internetu 

d) elektronickou poštou 

f) iný spôsob (uviesť aký) – uverejnenie na webovej stránke obce Gruzovce 15.04.2019.  

 

      III. Predmet zadávania verejnej zákazky: 

Vybudovanie miestnej komunikácie-parkovisko pri OÚ 

 

 

IV. Predpokladaná hodnota zákazky (množstvo) 
Hodnota: 8500€ s DPH.          

 

 

V. Uchádzači 
    dátum zaslania ponuky,  názov, sídlo,     spôsob doručenia, dátum doručenia                    

a)  17.06.2019., GIBA-STAV s.r.o., Juh 1056/19, 09301 Vranov n.T, osobne 17.06.2019.  

b) 19.06.2019.,STAV_BAZÁR s.r.o., Benkovce 50, 09402 Benkovce, osobne 19.06.2019.        

c) 21.06.2019.,Štefan Šoganič-Šogy, Davidov 145, 09303 Davidov, osobne 21.06.2019.        

 

 

VI. Vyhodnotenie ponúk   
       dátum doručenia    č. záznamu              názov, sídlo, IČO     kritéria hodnotenia/cena   splnenie iných     poradie  

            ponuky                z evidencie ISS                                                                                    kritérií             doručenia 
 

a) 17.06.2019., 3584/2014, GIBA-STAV s.r.o., Juh 1056/19, 09301 Vranov n.T., 50002147, áno, 1. 

 

 

kritérium hodnotenia = najnižšia cena s DPH v € 



1. GIBA-STAV s.r.o., Juh 1056/19, 09301 Vranov n.T........................8 404,00 €  

 

komisia odporúča, aby verejný obstarávateľ pozval spoločnosť – úspešného uchádzača, t. j. GIBA-

STAV s.r.o.za účelom potvrdenia a podpísania zmluvy. 

 

VI. Prehlásenie v zmysle zákona č.343/2015 
 

predseda komisie: Jozef Mican  

    podpis 

 

člen komisie: Mgr. Richard Lichvan                  

    podpis 

 

člen komisie: Lukáš Marinič 

    podpis 

 

 

 

 

V Gruzovciach 17.07.2019. 

 

 

osoba vykonávajúca otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk – Jozef Mican – predseda komisie 

funkcia a podpis 

 

osoba vykonávajúca otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk – Mgr. Richard Lichvan – člen komisie 

funkcia a podpis 

 

osoba vykonávajúca otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk – Lukáš Marinič – člen komisie 

funkcia a podpis 

 

 


