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Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

Dňa 23.12.2013 vo vestníku č. 252/2013 bola vyhlásená zákazka pod číslom 

20267 – WYP, formou podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zadávaná 

postupom podľa § 100 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní, s predmetom 

„Ekologické vykurovanie a príprava teplej vody v objekte jednotriednej materskej školy a 

základnej školy“, do ktorej predložil ponuku jeden uchádzač Gavlíder Štefan – GAGAKO – 

STAV, Námestie Priateľstva 2169/19, 929 01 Dunajská Streda. Táto súťaž bola 

vyhlásená verejným obstarávateľom Obec Dobrohošť. 

Po posúdení splnenia podmienok účasti, po vyhodnotení ponuky z hľadiska 

splnenia požiadaviek na predmet zákazky,  náležitostí ponuky, po úvodnom úplnom 

vyhodnotení ponúk komisiou uchádzač splnil náležitosti ponuky a požiadavky na 

predmet zákazky vyžadované verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie 

ponúk a v súťažných podkladoch. Kritérium na vyhodnotenie ponúk bolo stanovené vo 

výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch ako najnižšia cena za celý 

predmet zákazky vrátane DPH. Po ukončení úplného vyhodnotenia ponúk sa tento 

uchádzač so svojou ponukou stal úspešným uchádzačom. Jeho ponuka (197 740,60 € 

vrátane DPH) bola podľa stanoveného kritéria najnižšia za celý predmet zákazky vrátane 

DPH. Po úplnom vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ postupoval podľa § 44 ods. 1 

zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotil splnenie podmienok účasti, nakoľko pri 

predložení ponuky úspešným uchádzačom nedošlo k predloženiu všetkých dokladov 

preukazujúcich splnenia podmienok účasti, ale niektoré doklady boli nahradené 

predloženým čestným vyhlásením v súlade s § 32 ods. 11 zákona o verejnom 

obstarávaní.  Ako úspešnému uchádzačovi z dôvodu predloženia čestného vyhlásenia 

v súlade s § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní komisia hodnotila splnenie 

podmienok účasti v súlade s § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré 

predložením požadovaných dokladov a dokumentov v stanovenom rozsahu a lehote 

uchádzač splnil. 

Verejný obstarávateľ po ukončení postupu podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní ponuku tohto uchádzača prijal a uzatvorí s ním zmluvu. 

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili cenovú ponuku a ich poradie za návrh na plnenie 

kritérií:  

Obchodné meno:   

1. Gavlíder Štefan – GAGAKO – STAV, Nám. Priateľstva 2169/19, 929 01 
Dunajská Streda 

Spracovala: Barbora Bíziková 

V Bratislave, dňa 11.02.2014                                                                                  Jozef Boráros 
Starosta obce 
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