
Obec Rudina 
Rudina 442, 023 31 Rudina 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Č. sp.: SÚHZ/OP/2018   Rudina, dňa 23. 07. 2018 

 

 

 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 
 

 

 

postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.                  

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o verejnom obstarávaní“).  

 

 

1. Predmet zákazky:  

 

Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice 

 

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 o verejnom 

obstarávaní. 

 

3. Opis predmetu zákazky 

 

Predmetom zákazky bolo uskutočnenie stavebných prác na budove hasičskej zbrojnice         

v obci Rudina. 
 

Hasičská zbrojnica v pôvodnom stave je jednopodlažná budova s nevyužívaným 

podkrovím a požiarnou vežou. Budova nie je zateplená, okenné výplne sú už čiastočne 

vymenené za plastové, podlahové vrstvy sú pôvodné bez hydroizolácie, vnútorné omietky 

sú z dôvodu absencie stáleho vykurovania popraskané, stropné omietky sú tiež 

popraskané.  

 

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na budove hasičskej zbrojnice         

v obci Rudina, ktorých účelom je sfunkčnenie všetkých priestorov objektu a ich 

modernizácia aby vyhovovali stavebnotechnickým, hygienickým a tepelnotechnických 

požiadavkám verejného obstarávateľa. Navrhované stavebné práce pozostávajú z:  

- vybúrania otvorov pre vnútorné dvere 

- vybúrania pôvodných oceľových a drevených zárubní (výškové rozdiely) 

- osadenia nových oceľových zárubní, prekladov a dverných krídel 
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- zhotovenia kompletných skladieb podláh v troch miestnostiach (hydroizolácia, tepelná 

izolácia, potery, dlažby) 

- zhotovenia vyrovnávajúcich poterov v garážach vrátane pancierového povrchu 

- opravy a vyrovnania vnútorných omietok 

- zateplenia stropov z interiéru vrátane sadrokartónového podhľadu 

- nového náteru dreveného podbitia 

- zhotovenia novej elektroinštalácie, bleskozvodu, zemnej prípojky NN 

- zhotovenie elektrického konektorového vykurovania 

- zateplenie fasády a sokla 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Hlavný predmet – hlavný slovník: 

45216121-8 Stavebné práce na objektoch hasičských staníc 

 

Doplňujúce predmety - hlavný slovník: 

45111100-9 Demolačné práce 

45310000-3 Elektroinštalačné práce 

45311000-0 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení 

45321000-3 Tepelnoizolačné práce 

45443000-4 Fasádne práce 

45421131-1 Montáž dverí 

45442110-1 Maľby a natieranie budov 

 

 Išlo o nie bežne dostupné stavebné práce podľa špecifických a jedinečných požiadaviek 

verejného obstarávateľa, ktoré vychádzajú z vypracovanej projektovej dokumentácie, 

podmienok vydaného stavebného povolenia a požiadaviek verejného obstarávateľa.  

 

4. Predpokladaná cena predmetu zákazky:   

 

do 38 622, 76 EUR bez DPH 

 

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

 

Požadovala sa ponuka na celý predmet zákazky.  

 

6 . Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

 

V určenej lehote na predkladanie ponúk do 23. 07. 2018 do 10:00 hod. boli doručené tri 

ponuky uchádzačov: 

 

1. BROZ STAV, s.r.o., Rosina 207, 013 22 Rosina, IČO: 50 608 835 

2. KOBO SLOVENSKO, s.r.o., Hviezdoslavova 9, 013 05 Belá, IČO: 43 956 408 

3. JAPA STAV, s.r.o., Rosina 611, 013 22 Rosina, IČO: 44 013 795 

 

Verejný obstarávateľ vyhodnotil ponuky nasledovným spôsobom: 

 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena stanovená uchádzačom 

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

celkom v EUR pri neplatcovi DPH). 
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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). 

 

Úspešným uchádzačom sa stal uchádzač, ktorého ponuka dosiahla najvyšší počet 100 

bodov. Verejný obstarávateľ zostavil poradie ponúk na základe pridelených bodov 

zostupne. 

 

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. 
BROZ STAV, s.r.o. 

IČO: 50 608 835 

Rosina 207  

013 22 Rosina 
46 053,95 100,00 I. 

2. 
KOBO SLOVENSKO, s.r.o. 

IČO: 43 956 408 

Hviezdoslavova 9  

013 05 Belá,  
46 262,51 99,55 III. 

3. 
JAPA STAV, s.r.o. 

IČO: 44 013 795 

Rosina 611  

013 22 Rosina 
46 115,77 99,87 II. 

 

Verejný obstarávateľ zašle výsledok verejného obstarávania uchádzačom elektronicky      

e-mailom. 

 

7. Odôvodnenie výberu: 

 

Úspešným, ako je zrejmé z vyššie uvedenej tabuľky sa stal uchádzač s por. č. 1. BROZ 

STAV, s.r.o., Rosina 207, 013 22 Rosina, IČO: 50 608 835, ktorý predložil cenu ponuky 

46 053,95 EUR, 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. 

 

8. Obchodné podmienky: 

 
Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejného obstarávania uzavrie s úspešným 

uchádzačom zmluvu o dielo. 

 

Predmet zákazky bude financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpočtu obce. 

 

Verejnému obstarávateľovi bola poskytnutá  dotácia zo štátneho rozpočtu z Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky vo výške 30 000,- EUR. Z uvedeného dôvodu úspešný 

uchádzač ako zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 
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s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami 

kedykoľvek, počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami, ktorými sú:  

 

a.  Poskytovateľ dotácie MV SR a ním poverené osoby,  

b.  Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,  

c.  Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný      

orgán a nimi poverené osoby,  

d.  Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  

e.  Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými    

právnymi predpismi SR a EÚ 

 

Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok na plnenie zmluvy o dielo. 

 

U konečného vyúčtovania verejný obstarávateľ predmetu zákazky požaduje vystavenie  

dvoch faktúr úspešným uchádzačom / zhotoviteľom nasledovne: 

1) do výške 30 000,- EUR s DPH pre zúčtovanie dotácie zo štátneho rozpočtu                   

z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 

2) do výšky zostávajúcej čiastky zmluvnej ceny pre zúčtovanie položky hradenej             

z rozpočtu obce. 

 

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. 

 

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

stránke verejného obstarávateľa. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej 

zverejnení na internetovej stránke verejného obstarávateľa. 

 

Požiadavka na uplatnenie sociálneho aspektu: v prípade, ak dodávateľ bude potrebovať 

navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou pre uchádzačov, aby 

v realizačnej zmluve v takomto prípade zamestnali na realizáciu predmetnej aktivity 

osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC). 

 

 

 

 

 Ing. Anna Mičianová 
         starostka obce 


