
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 

Zápisnica (č. 11) z vyhodnotenia ponúk  

podľa § 53 ods. 9 (v nadväznosti na § 542) zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

1.  Názov verejného obstarávateľa / prijímateľa:  mestská časť Bratislava-Dúbravka 

2.  Sídlo verejného obstarávateľa / prijímateľa:   Žatevná 2, 844 02 Bratislava 

3.  Predmet / názov zákazky: Realizácia extenzívnej vegetačnej strechy MŠ 

Galbavého 5 – stavebné práce 

4.  Druh postupu3:     zákazka s nízkou hodnotou 

5.  Označenie v Úradnom vestníku EÚ:   neuplatňuje sa 

6.  Označenie vo Vestníku VO vedeného ÚVO:  neuplatňuje sa 

7.  Dátum a čas vyhodnotenia:    04.12.2019, 11:00 hod. 

8.  Miesto vyhodnotenia:    Bratislava 

9.  Prítomní členovia komisie4:    neuplatňuje sa 

10.  Predložené žiadosti o vysvetlenie podľa § 48 ZVO5: neuplatňuje sa 

11.  Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky: Fedor&Co s. r. o. 

       Green construct s. r. o. 

       HSH izol s. r. o. 

       Izomatech, s. r. o. 

KyD s. r. o. 

RV stav s. r. o. 

12. Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením 

dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy:  

 
1 Uvedie sa aj číslo podľa poradia v prípade, že bolo s ohľadom na vysvetľovanie podľa § 53 ods. 1 ZVO, alebo 

so ohľadom na realizáciu elektronickej aukcie, vypracovaných viacej zápisníc. 
2 Relevantné v prípade, ak sa zápisnica vyhotovuje po elektronickej aukcii. 
3 Uvedie sa napr. podlimitná zákazka podľa § 112 ZVO, nadlimitná zákazka - verejná súťaž, nadlimitná zákazka 

- užšia súťaž a pod.  
4 Uvedú sa mená, alebo odkaz na prezenčnú listinu, ktorá bude prílohou zápisnice, plus informácia či má alebo 

nemá člen komisie právo vyhodnocovať, 
5 Uvedie sa stručný prehľad žiadostí o vysvetlenie / doplnenie ak nejaké boli riešené 



Obchodné meno / 

názov uchádzača, 

sídlo / miesto 

podnikania uchádzača 

Poradie 

uchádzačov 

Návrh kritéria na 

vyhodnotenie ponúk 

predložené uchádzačom 

Podiel 

subdodávky 
Odôvodnenie 

RV stav, s. r. o.                       

Šášovská 4                        

851 06 Bratislava 

1. 125 408,25 EUR s DPH neznámy 
Najnižšia cena s 

DPH 

Green construct, s. r. 

o.                      

Heyrovského 4638/7                       

841 03 Bratislava 

2. 128 951,62 EUR s DPH neznámy  

HSH izol, s. r. o.         

Trnavská 920                   

926 01 Sereď 

3. 131 056,73 EUR s DPH neznámy  

 

* Poznámky: 

Spoločnosť Fedor@Co s. r. o. nepredložila v stanovenej lehote odpoveď na žiadosť o vysvetlenie. 

Uchádzač nebol zaradený do vyhodnotenia. 

Spoločnosť Izomatech, s. r. o. v prílohe č. 2_Výkaz-výmer uviedla ekvivalenty. Na základe vyjadrenia 

projektanta INGART s. r. o. cenová ponuka nespĺňa požadované parametre. Uchádzač nebol zaradený 

do vyhodnotenia. 

Spoločnosť KyD s. r. o. v prílohe č. 2_Výkaz-výmer v položke č. 52 uviedla nesprávne množstvo 

a mernú jednotku. V odpovedi na žiadosť o vysvetlenie upravili v prílohe č. 2_Výkaz-výmer mernú 

jednotku a požadované množstvo v položke č. 52. V prílohe č. 1_Návrh na plnenie kritéria došlo 

k zmene celkovej ceny za predmet obstarávania. Uchádzač nebol zaradený do vyhodnotenia. 

 

13. Zoznam uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na vysvetlenie podľa § 53 ods. 1 ZVO: Fedor&Co s. r. o., 

Green construct s. r. o., HSH izol s. r. o., Izomatech, s. r. o., KyD s. r. o., RV stav s. r. o. 

14. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: neuplatňuje sa 

15.  Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: neuplatňuje sa 

16.  Ak ide o verejnú súťaž informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti: neuplatňuje sa 

17.  Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu, alebo podpísal zápisnicu 

s výhradou: neuplatňuje sa 

18. Záver vyhodnotenia ponúk: úspešný uchádzač RV stav, s. r. o., Šášovská 4, 851 06 Bratislava 

 



Miesto a dátum vypracovania zápisnice: V Bratislave, 04.12.2019 

 

Prílohy:  1. Žiadosti o vysvetlenie ponuky 

 2. Vysvetlenie ponuky uchádzačmi 

 3. Vyjadrenia projektanta 


