
Obec Rudina 
Rudina 442, 023 31 Rudina 

 

 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 
zverejnená na webovej stránke verejného obstarávateľa:  
https://www.rudina.sk/zakazky-z-nizkymi-hodnotami 

 

 

1. Predmet zákazky: 

 

Elektrické napojenie nových technologických zariadení v kuchyni Základnej školy          

v Rudine 

 

2. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 

Názov :  Obec Rudina 

Sídlo : Rudina 442, 023 31 Rudina 

IČO: 00314251 

DIČ: 2020553227 

Kontaktná osoba:  Ing. Anna Mičianová, starostka obce 

Tel. č.: +421 41 4214513 

E- mail:  starosta@rudina.sk 

 

Obec Rudina 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. 

 

4. Opis predmetu zákazky 

 

Predmetom zákazky boli práce na rozvodoch spojené s elektrickým napojením nových 

technologických zariadení v kuchyni Základnej školy v obci Rudina podľa dokumentácie, 

ktorá tvorila prílohy výzvy na predloženie ponuky. 

 

Nové elektrické rozvody budú realizované káblami CYKY, ktoré budú vedené po stenách 

v existujúcich káblových trasách a čiastočne popod strop kuchyne. Rozvádzač sa meniť 

ako celok nebude, vymení sa len stará vnútorná výzbroj 1. poľa rozvádzača. Nové 

rozvody elektroinštalácie budú pozostávať zo zásuvkového obvodu pre bojler a obvodov 

pre vybrané zariadenia kuchyne. Časť pôvodnej elektroinštalácia sa demontuje. V rámci 

existujúcej elektroinštalácie ostatnú zachované napojenia existujúcich zariadení. Súčasne 

sa vybuduje nová uzemňovacia sústava. Súčasťou predmetu zákazky je vypracovanie 

revíznej správy. 

 

Verejný obstarávateľ požadoval aby sa stavebné práce realizovali tak aby neobmedzovali 

prevádzku kuchyne základnej školy. 

 

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky bola uvedená v prílohách výzvy na predloženie 

ponuky.  

https://www.rudina.sk/zakazky-z-nizkymi-hodnotami
mailto:starosta@rudina.sk
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Kód CPV – Hlavný slovník verejného obstarávania: 

45310000-3 Elektroinštalačné práce 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky 

 

Do 8 329,55 EUR bez DPH. 

 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

 

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

zákazky. 

 

7. Zverejnenie výzvy na predloženie ponuky 

 

Zverejnená na webovej stránke verejného obstarávateľa: https://www.rudina.sk/zakazky-

z-nizkymi-hodnotami 

 

8. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

 

V stanovenej lehote na predkladanie ponúk do 29. 01. 2020 do 09:00 hod. boli doručené 

štyri ponuky uchádzačov, a to:  

 

1. ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, a. s., Račianska 162, 831 54 Bratislava, 

IČO: 31 322 999 

2. STOPKRIMI, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 609 139 

3. OMES, spol. s r.o., Divina – Lúky 27, 013 31 Divina, IČO: 47 505 214 

4. LDV, s.r.o., Dubková 10, 020 555 Lazy pod Makytou, IČO: 43 892 361 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena stanovená uchádzačom            

v EUR vrátane DPH za dodanie požadovaného predmetu zákazky (resp. cena celkom         

v EUR pri neplatcovi DPH). 

 

Verejný obstarávateľ vyhodnotil ponuky nasledovným spôsobom: 

 

Maximálny počet 100 bodov získala 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). 

 

 

Poradie uchádzačov po vyhodnotení ponúk: 

https://www.rudina.sk/zakazky-z-nizkymi-hodnotami
https://www.rudina.sk/zakazky-z-nizkymi-hodnotami
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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. 
ELZA - Elektromontážny 

závod Bratislava, a. s.  

IČO: 31 322 999 

Račianska 162, 

831 54 Bratislava 
14 702,05 67,98 IV. 

2. 
STOPKRIMI, s.r.o.  

IČO: 31 609 139 

Martina Rázusa 23A,  

010 01 Žilina 
9 993,74 100,00 I. 

3. 
OMES, spol. s r.o. 

 IČO: 47 505 214 

Divina – Lúky 27,  

013 31 Divina 
10 083,50 99,11 II. 

4. 
LDV, s.r.o. 

IČO: 43 892 361 

Dubková 10, 020 555 

Lazy pod Makytou 
11 990,13 

(neplatca DPH) 
83,35 III. 

 

Úspešným uchádzačom sa stal uchádzač, ktorého ponuka dosiahla najvyšší počet           

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

zostupne. 
 

Do vyhodnotenia ponúk boli zaradené ponuky, ktorých obsah zodpovedá určeným 

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

ponúk. 
 

Verejný obstarávateľ zašle výsledok verejného obstarávania uchádzačom elektronicky   

e-mailom. 
 

9. Odôvodnenie výberu: 
 

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

č. 2. STOPKRIMI, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 609 139, ktorý 

predložil cenu ponuky 9 993,74 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. 
 

10. Obchodné podmienky: 
 

Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejného obstarávania uzavrie s úspešným 

uchádzačom zmluvu o dielo. 
 

V prípade, ak uchádzač, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úspešná odmietne 

uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu o dielo          

s nasledujúcim uchádzačom v zostupnom poradí. 
 

Lehota realizácie stavebných prác: do 20 kalendárnych dní od dňa prevzatia staveniska. 

Úspešný uchádzač / zhotoviteľ bude na prevzatie staveniska vyzvaný verejným 

obstarávateľom / objednávateľom. 
 

V Rudine dňa 29. 01. 2020 

 

 Ing. Anna Mičianová 

       starostka obce 


