
 
 
 

S P R Á V A   
 

podľa § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky, rámcovej dohody alebo 
dynamického nákupného systému 

Úradný názov:  Obec Nededza 
Poštová adresa:  Hlavná 1/1, 013 02 Nededza 
IČO:  00321516 
Predmet zákazky: Výstavba rímsko-katolíckeho kostola v obci Nededza 
Predpokladaná 
hodnota zákazky: 510 899,71 EUR bez DPH 

Hodnota zákazky zo 
zmluvy (po VO): 467 410,61 EUR bez DPH 

2. Použitý postup zadávania zákazky 

Označenie postupu:  
Podlimitná zákazka 
 
 
 
 

 
 Verejná súťaž  
 Užšia súťaž   
 Rokovacie konanie so zverejnením 
 Priame rokovacie konanie 

 
 § 92 – 99 zákona    
 § 100 - 102 zákona 

3. Dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného 
obstarávania a čísla týchto oznámení 

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom 
vestníku Európskej únie:  

----- 

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo 
Vestníku verejného obstarávania:  

VVO č. 251/2013 zo dňa 21.12.2013, zn. 20117-WYP 

4. Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu 

Obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO: 
 
1. Renotherm, s.r.o., Žilina, IČO: 4723223213 
2. BAU PROTECT, s.r.o., Martin, IČO: 

46127925 
3. RKK, spol. s r.o., Višňové, IČO: 36832235 
 

Odôvodnenie výberu: 
 Predloženie ponuky v US 
 Zaslanie výzvy na predloženie ponuky v zmysle § 

100 ods.5  
 Zaslanie výzvy na rokovanie (na základe 

pozitívnych skúseností z predchádzajúcich zmluvných 
plnení, resp. výber podľa predmetu činnosti na 
internete) 
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5. Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia  

Vylúčení uchádzači alebo záujemcovia: Označenie relevantnej skutočnosti podľa: 

Obchodné meno, Sídlo/miesto podnikania, IČO: 
- 
 
 
 

 § 33 ods. 7 písm. a) zákona  
 § 33 ods. 7 písm. b) zákona   
 § 33 ods. 7 písm. c) zákona    
 § 33 ods. 7 písm. d) zákona  

 
 § 42 ods. 1 zákona 
 § 42 ods. 5 písm. a) zákona 
 § 42 ods. 5 písm. b) zákona 

6. Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk  

Vylúčení uchádzači: Označenie relevantnej skutočnosti podľa: 

Obchodné meno, Sídlo/miesto podnikania, IČO: 
- 

 § 42 ods. 5  písm. c)  
 § 42 ods. 5  písm. d)  
 § 42 ods. 5  písm. e) 
 § 42 ods. 7 

7. Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo 
rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy 

Obchodné meno:   PRIM, spol. s r.o. 
Sídlo/miesto podnikania  Stránske 245, 013 13 Rajecké Teplice 
IČO:  31403051 
Odôvodnenie výberu: najnižšia ponuka 
Podiel zákazky alebo RD, 
ktorý úspešný uchádzač 
má v úmysle zadať tretím 
osobám: 

nie je známy 

8. Poradie uchádzačov v zmysle § 44 ods. 2 zákona 

1. PRIM, spol. s r.o., Stránske 245, 013 13 Rajecké Teplice 
2. Pamiatkostav – SJ s.r.o., Rakové 17, 010 01 Žilina – Trnové 
3. STAVTECHNOLOGY spol. s r.o., Havranské 11, 974 01 Banská Bystrica 

9. Odôvodnenie použitia rokovacieho konania  

Rokovacie konanie bez zverejnenia 
- 

 § 55 ods. 1 písm. a) zákona    
 § 55 ods. 1 písm. b) zákona   
 § 55 ods. 1 písm. c) zákona    
 § 55 ods. 1 písm. d) zákona  
 § 55 ods. 1 písm. e) zákona 

Priame rokovacie konanie 
- 

§ 58 písm. a) zákona    
 § 58 písm. b) zákona   
 § 58 písm. c) zákona    
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 § 58 písm. d) zákona  
 § 58 písm. e) zákona 
 § 58 písm. f) zákona    
 § 58 písm. g) zákona   
 § 58 písm. h) zákona    
 § 58 písm. i) zákona 
 § 58 písm. j) zákona    

10. Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky 

-  § 46 ods. 1 písm. a) zákona    
 § 46 ods. 1 písm. b) zákona   
 § 46 ods. 1 písm. c) zákona    
 § 46 ods. 1 písm. d) zákona  
 § 46 ods. 2 zákona 

 

Dátum vypracovania správy: 11.03.2014 
Kontaktná osoba:  Ing. Beáta Topoľská 

 


