
Z á z n a m 
napísaný dňa 21.08.2014 na Mestskom úrade vo Svidníku z otvárania obálok ponúk predložených 
v rámci výzvy č.: 15245 – WYP (vestník VVO č.: 139/2014 – 18.07.2014) na predloženie ponúk na 
predmet obstarávania:  „Rekonštrukcia miestnej komunikácie, Ul. 8. mája, Svidník“.        
 

Otváranie obálok súťažných ponúk „KRITÉRIA“ sa uskutočnilo v výzvou  č.: 15245 - WYP 
(vestník VO č.: 139/2014 – 18.07.2014) na predloženie ponúk a listu verejného obstarávateľa č.: 
1038/2014 zo dňa 13.08.2014, ktorým bol uchádzačom oznámený termín otvárania obálok s označením 
„KRITÉRIA“. 
 

Miesto a čas otvárania: 
-  Mestský úrad Svidník ul. Sov. hrdinov 200/33, zasadačka,  I. poschodie,  
-  dňa  21.08.2014 o 9.30 hod.        
 

Prítomní pri vyhodnotení súťažných ponúk: 
a)  Komisia vymenovaná primátorom mesta Svidník v zložení: 
- Mgr. Vladimír Šandala       člen komisie                       
- Ing. Ľuboš Čepan                člen  komisie                
- Michal Pich                           člen komisie                     
- Mgr. Tatiana Čarná             člen komisie                   

 

b)  Z uchádzačov: 
- Ing. Ivan Gajdoš – Skanska SK, a.s.   

 

Otváranie obálok súťažných ponúk otvoril a viedol člen komisie Ing. Ľuboš Čepan, ktorý v úvode 
privítal členov komisie a prítomného zástupcu uchádzača. Ing. Ľuboš Čepan následne pokračoval 
v akte otvárania došlých obálok s ponukami.  Ponuky boli predložené v uzatvorených obálkach, po 
otvorení obálok bolo prítomným oznámené obchodné meno, adresa sídla uchádzača a jeho ponuková 
cena.     
 

A)  Do prieskumu trhu – kritéria -  zaslali ponukové ceny nasledovné organizácie: 
 

Ponúkané ceny:  
Názov organizácie 

 
Cena bez DPH 

(EUR) 
DPH 

(EUR) 
Cena celkom 

(EUR)) 

Inžinierske stavby, a.s.    
Priemyselná 7, 042 45 Košice     

 
49.270,95 

 
9.854,19 

 
59.125,14 

Skanska SK, a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava      76.311,81 15.262,36 91.574,17 

FEDAN, s.r.o., Weberova 2, 080 01 Prešov      71.265,67 14.253,13 85.518,80 

STRABAG, s.r.o., Geča 248, 044 10 Geča       68.046,91 13.609,38 81.656,29 

EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice     60.754,00 12.150,80 72.904,80 
 

Po otvorení poslednej obálky a oznámení vyššie uvedených údajov Ing. Ľuboš Čepan   
poďakoval prítomným členom komisie  a otváranie obálok ukončil. 
 

Podpisy členov komisie: 
 

Mgr. Vladimír Šandala       člen komisie                       ........................................................    
 

Ing. Ľuboš Čepan                člen  komisie                     ........................................................    
 

Michal Pich                         člen komisie                       ........................................................    
 

Mgr. Tatiana Čarná             člen komisie                       ........................................................    


