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Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 
 

zverejnená na webovej stránke verejného obstarávateľa 

https://www.dunajov.sk/verejne-obstaravanie/zakazky-s-nizkymi-hodnotami 

 

 

 

1. Predmet zákazky: 

 

Dokončenie stavebných úprav objektu šatní a oplotenia ihriska v Dunajove 

 

2. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 

Názov:  Obec Dunajov 
Sídlo:  Dunajov 222, 023 02 Dunajov 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Milada Chlastáková, starostka obce 

IČO: 00314013 

DIČ:  2020553018 

Tel.:  +421 414385121 

E-mail:  obec@dunajov.sk 

 

Obec Dunajov je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona                       

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov           

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

 

3. Použitý postup verejného obstarávania 

 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní. Predmetom 

zákazky bolo uskutočnenie stavebných prác. 

 

4. Opis predmetu zákazky 

 

Predmetom zákazky bolo dokončenie stavebných úprav objektu šatní a oplotenia ihriska 

v Dunajove. 

Stavebné práce sa členili na stavebné objekty: 

01. Oplotenie 

02. Šatne 2.NP. 

 

Kód CPV – Hlavný slovník verejného obstarávania: 

45112400-9 Výkopové práce 

45112700-2 Terénne úpravy 

45262110-5 Demontáž lešení 

45262120-8 Montáž lešení 

45262300-4 Betonárske práce 

45262500-6 Murovanie a murárske práce 

45321000-3 Tepelnoizolačné práce 
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45342000-6 Montáž oplotenia 

45410000-4 Omietkarské práce 

45421111-5 Montáž zárubní 

45421131-1 Montáž dverí 

45442100-8 Maliarske a natieračské práce 

 

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

 

Predmet zákazky sa nedelil na časti. Ponuku bolo potrebné predložiť na celý predmet 

zákazky. 

 

6. Zverejnenie výzvy na predloženie ponuky 

 

Zverejnená na webovej stránke verejného obstarávateľa:  

https://www.dunajov.sk/verejne-obstaravanie/zakazky-s-nizkymi-hodnotami 

 

7.  Predpokladaná hodnota zákazky 

 

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovené na základe vypracovaného rozpočtu            

a predstavuje 86 206,62 EUR bez DPH. 

 

8. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a odôvodnenie výberu 
 

Lehota na predloženie ponúk bola stanovená do 20. 05. 2021 do 09:00 hod. 

 

V určenej lehote bolo doručených sedem ponúk uchádzačov: 

1. TEMPRO - STAVEBNÁ FIRMA, s.r.o. Čadca, Horná 126, 022 01 Čadca 

ponuka doručená osobne do podateľne obecného úradu dňa 19.05.2021 o 14:35 hod. 

2. STaS spol. s r.o., Krásno nad Kysucou 1957, 023 02 Krásno nad Kysucou 

ponuka doručená osobne do podateľne obecného úradu dňa 20.05.2021 o 07:10 hod. 

3. STAVOB.SK, s.r.o., Štúrova 37, 023 54 Turzovka 

ponuka doručená osobne do podateľne obecného úradu dňa 20.05.2021 o 07:45 hod. 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena určená uchádzačom v EUR 

vrátane DPH (resp. cena ponuky celkom v EUR pri neplatcovi DPH). 

 

Verejný obstarávateľ vyhodnotil ponuky nasledovným spôsobom: 

 

Maximálny počet 100 bodov získa ponuka uchádzača s najnižšou cenou ponuky. 

Ostatným ponukám sa počet pridelených bodov stanovil úmerou podľa nasledovného 

vzorca: 

 
                                                           najnižšia cena uchádzača 

                Počet bodov   =            ––––––––––––––––––––––––––      x    100   

                                                          cena hodnoteného uchádzača 

 

                                    (výsledok bol zaokrúhlený na dve desatinné miesta). 
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Poradie uchádzačov po vyhodnotení ponúk: 

 

 

 

P. č. 

 

 

Obchodné mená 

uchádzačov/ IČO 

 

Sídla alebo miesta 

podnikania uchádzačov 

Návrhy na 

plnenie kritériá 

najnižšia cena v 

EUR s DPH  

Pridelené 

body Σ 

(vylúčenie) 
Poradie 

1. 
TEMPRO - STAVEBNÁ 

FIRMA, s.r.o. Čadca  

IČO: 36 417 807   

Horná 126, 

022 01 Čadca 
82 906,07 100,00 I. 

2. 
STaS spol. s r.o. 

IČO: 30 228 883 

Krásno nad Kysucou 1957, 

023 02 Krásno nad Kysucou 
91 295,15 90,81 II. 

3. 
STAVOB.SK, s.r.o. 

IČO: 46 597 034 

Štúrova 37,  

023 54 Turzovka 
96 443,45 85,96 III. 

 

 

Úspešným uchádzačom sa stal uchádzač, ktorého ponuka dosiahla najvyšší počet               

100 bodov. Verejný obstarávateľ zostavil poradie ponúk na základe pridelených bodov 

zostupne. 

 

Ponuky boli zaradené do vyhodnotenia nakoľko ich obsah zodpovedá všetkým určeným 

podmienkam vo výzve na predkladanie ponúk a boli doručené v lehote na predkladanie 

ponúk. 

 

Odôvodnenie výberu 

 

Úspešným uchádzačom ako je zrejmé z vyššie uvedenej tabuľky, sa stal uchádzač s por. 

č. 1 TEMPRO - STAVEBNÁ FIRMA, s.r.o. Čadca, Horná 126, 022 01 Čadca, IČO: 

36417807, ktorý predložil cenu ponuky 82 906,07 EUR s DPH, pričom získal maximálny 

počet 100,0 bodov. 

 

Ponuka sa stala úspešnou z dôvodu predloženia najnižšej ceny, ktorá bola jediným 

hodnotiacim kritériom. Predložená ponuka splnila všetky požiadavky verejného 

obstarávateľa. 

 

Verejný obstarávateľ zašle výsledok verejného obstarávania uchádzačom elektronicky                

e-mailom na kontaktnú adresu uchádzača uvedenú v ponuke. 

 

9. Obchodné podmienky 

 

Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejného obstarávania uzavrie s úspešným 

uchádzačom zmluvu o dielo. 

 

V prípade, ak uchádzač, ktorého ponuka bola úspešná odmietne uzavrieť zmluvu, verejný 

obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s nasledovným uchádzačom                            

v zostupnom poradí. 

 

Zmluva o dielo nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej 

stránke verejného obstarávateľa.  
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10. Lehota realizácie stavebných prác: 

 

Lehota na realizáciu stavebných prác je do 3 mesiacov od dňa prevzatia staveniska. 

Úspešný uchádzač / zhotoviteľ bude na prevzatie staveniska vyzvaný verejným 

obstarávateľom / objednávateľom. 

 

11. Financovanie predmetu zákazky 

 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. 

 

12. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

 

Táto zákazka nebude financovaná z fondov EÚ.  

 

Dunajov, dňa 24.05.2021 

 

 

 

 

 

  Mgr. Milada Chlastáková 

           starostka obce 


