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Zápisnica z otvárania a z vyhodnotenia ponúk 

 
zákazky podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa / prijímateľa 

Obchodné meno / Názov Obec Zavar 

Poštová adresa Viktorínova 312/14 

Mesto Zavar 

PSČ 919 26 

IČO 00 313 203 

Kontaktná osoba  Ing. Zuzana  Matušková 

tel. č.  +421 904 223 613 

e-mail matuskova.vos@gmail.com 

adresa hlavnej stránky verejného 
obstarávateľa /URL/ 

www.zavar.sk 

 
2. Identifikácia projektu 
 
Názov projektu 

DOM TRADÍCIÍ – REKONŠTRUKCIA  
V OBCI ZAVAR 

 
3. Názov zákazky 

DOM TRADÍCIÍ – REKONŠTRUKCIA V OBCI ZAVAR 
 

4. Predmet zákazky (opis predmetu zákazky, technické parametre, požadované množstvo)  
Predmetom zákazky je rekonštrukcia jestvujúceho objektu na dom tradícií v obci Zavar, ktorá pozostáva z: 

- búracie práce 
- navrhované konštrukcie 
- elektromontáže 

 
Predmetom riešenia je jednopodlažný objekt bez podpivničenia. Dom tradícií bude slúžiť k rôznym 

spoločenským a kultúrnym akciám v obci Zavar, príležitostne bude využívaný k akciám pre dôchodcov ako 
aj k umeleckému vzdelávaniu detí a mládeže. 
 
     Jedná sa o rekonštrukciu objektu jestvujúceho rodinného domu. Rekonštruovaný objekt je 
jednopodlažný, s nevyužitým podkrovím. Zastrešený šikmou sedlovou strechou.  
 Z dôvodu polohy objektu v zástavbe sa dával dôraz na hmotné, materiálové a architektonické 
riešenie, ako aj na vzťahy k okolitej zástavbe. 

Objekt tvorí jednu samostatnú funkčnú jednotku. Na pozemok objektu sa vstupuje z jestvujúcej 
komunikácie. Do samotného objektu sa vstupuje jedným hlavným vstupom, zo dvora. Parkovanie áut je 
vyriešené pred objektom a priamo na pozemku. Objekt sa nachádza na rovinatom pozemku. 

Samotná rekonštrukcia , pozostáva z preriešenia dispozičného usporiadania v rámci 1.n.p. v 
súlade s požiadavkami investora. 
 

- V zmysle výkazu výmer v prílohe! 

                      V PRÍPADE, KEĎ   VO VÝKAZE VÝMER   ALEBO V PD JE OZNAČENÝ MATERIÁL ALEBO VÝROBOK AKO             

KONKRÉTNY TYP ALEBO PRESNÁ ZNAČKA –  ZNAMENÁ, ŽE VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ NEMOHOL OPÍSAŤ 

PREDMET ZÁKAZKY DOSTATOČNE  PRESNE A ZROZUMITEĽNE A PRETO PRI TÝCHTO ODKAZOCH DOPLŇUJE 

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ :          ALEBO EKVIVALENTNÝ!!!  
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             Za ekvivalent verejný obstarávateľ bude akceptovať výrobky alebo materiál s rovnakými  
             alebo  vyššími parametrami ako je uvedené v súťažných podkladoch. 
 

5. Požadovaný termín a miesto dodania: Obec Zavar.  
Lehota dodania alebo dokončenia predmetu zákazky:   do 5 mesiacov od odovzdania a prevzatia  

staveniska 

6. Spoločný slovník obstarávania:  45212310-2               

 
7. Zoznam oslovených potenciálnych uchádzačov/subjektov: 

P. 
č. 

Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ: 

obchodné meno, adresa sídla, resp. 
miesta podnikania,  

Kontaktná osoba 
Tel. číslo / email 

Spôsob a dátum 
oslovenia 

 
1. 

KRAJČA-BEHÚL, spol. s.r.o. 
Pri Kalvárií 7786/20 
917 01 Trnava 

Ing. Miroslav Krajča 
mirokrajca@gmail.com 

 
11.3.2021      

elektronicky 

 
2. 

Vlkostav, s.r.o. 
Dolné Dubové 43 
919 52 Dolné Dubové 

Vladimír Kolenič 
vladimir.kolenic@gmail.com 

 
11.3.2021      

elektronicky 

 
3. 

BEST HOME, s.r.o. 
Dedinská ulica 4401/57 
917 05 Trnava 

Marián Riško 
besthomerisko@gmail.com 

 
11.3.2021      

elektronicky 

 
 

8. Zoznam uchádzačov/subjektov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk 

 

 

 

9. Kontrola splnenia podmienok účasti:: 

Uchádzač/ 

Záujemca 

Podmienka 
účasti 

Znenie podmienky 
účasti 

Predložené 
doklady 

preukazujúce 
splnenie 

podmienky 

Záver 
posúdenia 

 

P.č. 

Uchádzač: 

obchodné meno 
adresa sídla, resp. miesta podnikania 

 

Cena bez 
DPH v € 

 
Poradie 

umiestnenia 

Celková 
cena spolu 
s DPH v € 

Dátum 
predloženia 

ponuky 

1. 

Vlkostav, s.r.o. 
Dolné Dubové 43 
919 52 Dolné Dubové 

124 057,02 1. 148 868,42 
22.03.2021 
18:45 
elektronicky 

2. 

KRAJČA-BEHÚL, spol. s.r.o. 
Pri Kalvárií 7786/20 
917 01 Trnava 

129 679,83 2. 155 615,80 
23.03.2021 
07:46 
elektronicky 

3. 

BEST HOME, s.r.o. 
Dedinská ulica 4401/57 
917 05 Trnava 

139 608,11 3. 167 529,73 
23.03.2021 
18:45 
elektronicky 
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Vlkostav, s.r.o. 
Dolné Dubové 43 
919 52 Dolné Dubové 

Osobné 
postavenie 
§ 32 ZVO 

§ 32 ods.2 písm. e) 
doklad o oprávnení 
uskutočňovať stavebné 
práce, ktorý zodpovedá 
predmetu zákazky.  

§ 32 ods.1 písm. f)       
ČV, že nemá uložený 
zákaz účasti vo VO 

Podľa výpisu  
z OR SR je 
oprávnený 

uskutočňovať 
práce 

Podľa registra 
osôb so zákazom 
na UVO nemá 
zákaz účasti vo 

VO 
Predložil ČV 

Splnil 
podmienky 
účasti 

KRAJČA-BEHÚL, spol. 
s.r.o. 
Pri Kalvárií 7786/20 
917 01 Trnava 

Osobné 
postavenie 
§ 32 ZVO 

§ 32 ods.2 písm. e) 
doklad o oprávnení 
uskutočňovať stavebné 
práce, ktorý zodpovedá 
predmetu zákazky.  

§ 32 ods.1 písm. f)       
ČV, že nemá uložený 
zákaz účasti vo VO 

Podľa výpisu  
z OR SR je 
oprávnený 

uskutočňovať 
práce 

Podľa registra 
osôb so zákazom 
na UVO nemá 
zákaz účasti vo 

VO 
Predložil ČV 

Splnil 
podmienky 
účasti 

BEST HOME, s.r.o. 
Dedinská ulica 4401/57 
917 05 Trnava 

Osobné 
postavenie 
§ 32 ZVO 

§ 32 ods.2 písm. e) 
doklad o oprávnení 
uskutočňovať stavebné 
práce, ktorý zodpovedá 
predmetu zákazky.  

§ 32 ods.1 písm. f)       
ČV, že nemá uložený 
zákaz účasti vo VO 

Podľa výpisu  
z OR SR je 
oprávnený 

uskutočňovať 
práce 

Podľa registra 
osôb so zákazom 
na UVO nemá 
zákaz účasti vo 

VO 
Predložil ČV 

Splnil 
podmienky 
účasti 

 

10. Identifikácia vybraného zhotoviteľa:  
 
Vlkostav, s.r.o., Dolné Dubové 43, 919 52 Dolné Dubové 
IČO: 50 858 971 
 
Úspešný uchádzač Vlkostav, s.r.o., Dolné Dubové 43, 919 52 Dolné Dubové je zapísaný do 
registra partnerov verejného sektora a zápis je platný.  
 
11. Zdôvodnenie výberu/ kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

  Najnižšia cena  s DPH 
  Najlepšieho pomeru ceny a kvality 
  Nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu 

 
 

12. Konečná zmluvná cena:   148 868,42 Eur s DPH. 
 
Verejný obstarávateľ v zmysle § 23 zákona o verejnom obstarávaní nezistil konflikt záujmov , 
ktorý by narušili alebo obmedzili čestnú hospodársku súťaž. 
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13. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: 

  Objednávka alebo 
  Zmluva 
  Rámcová dohoda 
  Iné: ............................................... 

 
14. Iné skutočnosti : neuplatňuje sa 
 
 
15. Miesto a dátum vyhodnotenia predložených ponúk: Obec Zavar,  dňa 23.3.2021 

 
Vyhlásenie: 

Týmto vyhlasujeme, že pri vykonávaní tohto prieskumu trhu sme postupovali transparentne, odborne, v súlade so 
svojim najlepším presvedčením a nestranným spôsobom voči všetkým osloveným subjektom s dôrazom na 
účelné, efektívne a hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami. 

 
Za verejného obstarávateľa hodnotili:  
 

 Meno a priezvisko Podpis Dátum 

Kontaktná osoba na 
verejné obstarávanie 

Ing. Zuzana  Matušková  23.3.2021 

Starosta obce  

 

Bc. Lukáš Sochor 

 

 23.3.2021 

 
*Vyhlasujem, že v súvislosti s vyhodnotením zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu 
k potenciálnym dodávateľom a potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé. 
 

Prílohy:       

  Preukázateľne odoslané výzvy na súťaž 
  Ponuky od oslovených subjektov s preukázaným dátumom ich doručenia 
  Výpočet bodov za každého uchádzača a za každé kritérium (ak relevantné) 
  Ďalšia predložená dokumentácia 

 
 
Za verejného obstarávateľa odsúhlasil: 
 
 
Dátum a miesto: 23.3.2021                        .......................................................         
            
                                     Bc. Lukáš Sochor 

        starosta obce 
 
 
 

           


