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Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky 

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. 

Verejný obstarávateľ znenie výzvy na predkladanie ponúk odoslal v súlade s 

§100 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní trom záujemcom a stanovil lehotu na 

požiadanie o súťažné podklady do termínu predkladania ponúk t.j. do 10.1.2014 do 

15:00 hod. V tejto lehote si prevzalo súťažné podklady šesť záujemcov a verejnému 

obstarávateľovi prišla jedna žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti stanovených vo 

výzve, na ktorú v zákonnej lehote odpovedal všetkým známym záujemcom. Záujemca, 

ktorý podal žiadosť o vysvetlenie ďalej nekonal žiadne kroky v žiadosti o nápravu vo 

veci, ktorou sa zaoberala táto žiadosť ani v žiadnej inej. Otváranie obálok pre časť 

Ostatné prebehlo v stanovenom dátume uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk. 

Otváranie obálok pre časť Kritériá prebehlo na šiesty pracovný deň odo dňa odoslania 

oznámenia o predmetnom otváraní. 

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. 

mailto:obec@dobrohost


    O b e c  D o b r o h o š  ť, 930 31 Dobrohošť 

Tel. čís. :031/554 81 62                               Fax: 031/553 03 91                                          E- mail:obec@dobrohost.sk                                                                                                       

  

Zoznam uchádzačov, ktorí požiadali o súťažné podklady: 

1. Štefan Gavlíder – GAGAKO – STAV, Námestie Priateľstva 2169/19, 929 01 

Dunajská Streda 

2. AVA – stav, s.r.o., Z. Kódalya 787/6, 924 01 Galanta 

3. Calorim SK, s.r.o., Revolučná 19, 010 01 Žilina 

4. Stavtrade, s.r.o., Čordáková 18, 040 23 Košice 

5. Inveca a.s., Jilemnického 3 Zvolen 960 01 

6. INKA – P, Ul. Boženy Nemcovej 4, 949 01 Nitra 

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 

Verejný obstarávateľ stanovil primerané podmienky účasti, ktoré súvisia s predmetom 
zákazky a použitie každej jednej podmienky odôvodnil vo výzve na predkladanie ponúk. 
Podmienky účasti na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej 
a odbornej spôsobilosti uchádzača stanovené vo výzve boli zadefinované za účelom  
preverenia  schopností uchádzačov zrealizovať predmet zákazky v požadovanom 
rozsahu, požadovanej kvalite, bez finančných problémov pri financovaní predmetu 
zákazky nakoľko verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky na realizáciu predmetu 
zákazky, kvalitným technickým prevedením prác s odbornými personálnymi kapacitami 
vzdelanými v predmete zákazky a školenými na prácu s materiálmi používanými pri 
realizácii diela.  

Po ukončení vyhodnotenia ponúk napriek tomu, že ponuku predložil len jeden uchádzač 
má verejný obstarávateľ za to, že prijal ponuku uchádzača, ktorý mu bude pri realizácii 
predmetu zákazky ekonomicky stabilným a technicky zdatným partnerom disponujúcim 
kvalifikovanými pracovnými silami a spĺňa všetky podmienky účasti a požiadavky na 
predmet zákazky verejného obstarávateľa tak, aby bol schopný zrealizovať predmet 
zákazky podľa požiadaviek. Verejný obstarávateľ nevidí dôvod na zrušenie použitého 
postupu zadávania zákazky, nakoľko ponuka ktorú prijal spĺňa všetky jeho požiadavky, 
neprekračuje predpokladanú hodnotu zákazky a verejný obstarávateľ nechce 
vynakladať ďalšie finančné prostriedky na obstaranie toho istého predmetu zákazky, 
napriek tomu, že obdržal ponuku, ktorá vyhovuje všetkým zadaným požiadavkám, ktoré 
verejný obstarávateľ  stanovil. 

Verejný obstarávateľ postupoval počas celého procesu realizácie predmetného 
verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uplatnil princíp rovnakého zaobchádzania, 
nediskriminácie uchádzačov ako aj princíp transparentnosti, hospodárnosti 
a efektívnosti. 

Spracovala: Barbora Bíziková 

V Dobrohošti, dňa 11.02.2014 
Jozef Boráros 

Starosta obce 
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