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ZÁZNAM O VYKONANÍ PRIESKUMU TRHU 

Zákazka malého rozsahu §1 ods.14 

Názov zákazky: 

„Výkopové práce a presun zemín v obci Malé Zálužie – prehĺbenie 

havarijného stavu odvodňovacieho kanála a priekop“ 

 

I. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Úradný názov:   Obec Malé Zálužie IČO:   00656160 

Poštová adresa vrátane PSČ:     

Obecný úrad Malé Zálužie, Malé Zálužie 63, 951 24 Nové Sady 

Kontaktné miesto:   Obecný úrad 

Kontaktná osoba:    Veronika Kubíková 

Mobil:   0904 611 063 

Telefón:   037 78 940 61 

E-mail:   oumalezaluzie@gmail.com  

 

II. Typ zmluvy a predmet zákazky 

Objednávka na predmet zákazky: 

 

„Výkopové práce a presun zemín v obci Malé Zálužie – prehĺbenie 

havarijného stavu odvodňovacieho kanála a priekop“ 

 

III. Podrobný popis predmetu zákazky 

III.1. Miesto dodania alebo uskutočnenia služieb a prác / hlavné stavenisko:  

        Obec Malé Zálužie 

III.2. Stručný opis zákazky: 

Účelom zákazky sú výkopové práce - prehĺbenie havarijného stavu odvodňovacieho 

kanála, ktorý je prívalovými dažďami zanesený zeminou. Dĺžka kanála, ktorý treba 

prehĺbiť, je cca 320 m a do hĺbky približne 80 cm a úprava priekop, ktoré boli 

zanesené prívalovými dažďami. Vykopaná zemina bude použitá len v rámci obce Malé 

Zálužie. 

III.3. Termín dodania tovaru alebo uskutočnenia služieb a prác: do 31.12.2019 

 

 

III.4. Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky X 

 Na ktorúkoľvek časť zákazky  



2 
 

III.5. Predloženie variantných riešení: Nepovoľuje sa    

III.6. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 

III.7. Mena: EURO 

III.8. Spôsob získania cenových ponúk: 

Pre získanie cenových ponúk bola dňa 23.10.2019 vypracovaná Výzva na predkladanie 

cenových ponúk k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky a k následnému prieskumu 

trhu, ktorú verejný obstarávateľ zaslal dňa 23.10.2019 trom podnikateľom a 30.10.2019 

štvrtému podnikateľovi, o ktorých má verejný obstarávateľ vedomosť, že majú skúsenosti 

s realizáciou obstarávaných výkopových prác: 

Zoznam oslovených podnikateľov: 

1. Bobstav, Brehy 488/3, 951 48 Jarok 

2. Adam-Stav Zbehy s.r.o., Zbehy 783, 951 42 Zbehy 

3. Miroslav Talapka, Nové Sady 126, 951 24 

4. Drevona J. P. s. r. o., Hájske 170, 951 33 Hájske 

III. 9 Lehota na predkladanie ponúk: 

Dátum: do 30.10.2019 

Čas:      najneskôr do 12:00hod. 

III.9. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 

Dátum: 30.12.2019 

III.10 Informácie o predložených ponukách: 

V rámci hodnotenia boli otvorené všetky ponuky doručené v stanovenej lehote. Verejného 

obstarávania sa ponukou v lehote na predkladanie zúčastnili: 

P. č. Názov, adresa/sídlo uchádzača Predloženie ponuky 

1. Adam-Stav Zbehy s.r.o., Zbehy 783, 951 42 Zbehy spôsob: e-mailom 

dátum a čas: 28.10.2019 

o 21:23 

2. Drevona J. P. s. r. o., Hájske 170, 951 33 Hájske spôsob: e-mailom 

dátum a čas: 30.10.2019 

o 10:16 

3. Bobstav, Brehy 488/3, 951 48 Jarok spôsob: e-mailom 

dátum a čas: 30.10.2019 

o 10:59 

4. Miroslav Talapka, Nové Sady 126, 951 24 

 

spôsob: e-mailom 

dátum a čas: 30.10.2019 

o 11:59 

 

 

 

 

 

IV. Vyhodnotenie ponúk 
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IV.1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena  

IV.2. Spôsob hodnotenia: 

Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena 

s DPH alebo celkom v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka 

s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako víťazná. Ak sa do vyhodnocovania dostane 

iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba 

ponuka spĺňajúca požadované náležitosti. 

Pri hodnotení sa postupovalo podľa pravidiel na hodnotenie uvedených vo Výzve na 

predkladanie ponúk. Zostavilo sa nasledovné poradie hodnotených ponúk: 

 

P. č. Názov, adresa/sídlo uchádzača Predloženie ponuky 

1. Miroslav Talapka, Nové Sady 126, 951 24 2 025€ s DPH 

2. Bobstav, Brehy 488/3, 951 48 Jarok 4950€ s DPH 

3. Drevona J. P. s. r. o., Hájske 170, 951 33 Hájske 4990€ s DPH 

4. Adam-Stav Zbehy s.r.o., Zbehy 783, 951 42 Zbehy 5100€ s DPH 

 

Aplikáciou pravidiel na hodnotenie ponúk bola ako víťazná vyhodnotená ponuka 

Miroslav Talapka, Nové Sady 126, 951 24 Nové Sady, ktorého ponuka vyhovela 

všetkým požadovaným administratívnym náležitostiam a zároveň bola s najnižšou 

cenou za zákazku i v hodinovej sadzbe. 

IV.3. Podpis zodpovednej osoby za hodnotenie ponúk 

Bc. Veronika Kubíková ................................. 

 

 

V. Prílohy 

 

1. Kompletné cenové ponuky uchádzačov 

2. Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 23.10.2019 

3. Oznámenia o výsledku zo dňa 06.05.2019 

 

 

VI. Doplňujúce informácie 

Verejný obstarávateľ uskutočnil všetky úkony v tomto postupe zadávania zákazky tak, aby 

boli splnené požiadavky na hospodárne a efektívne verejné obstarávanie požadovaného 
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predmetu zákazky, najmä vo vzťahu k jeho kvalite a cene a aby boli dodržané základné 

princípy verejného obstarávania z hľadiska rovnakého zaobchádzania, transparentnosti 

a nediskriminácie. 

 

 

 

Malé Zálužie, 05. 11. 2019 

 

 

 

                   Veronika Kubíková 

             starostka obce 


