
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 
k podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác zadávanej postupom 

zadávania  podlimitnej zákazky podľa § 100 až 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 229/2015 z 19.11.2015, pod sp. zn.: 
22982 - WYP) 

„Oprava areálu vonkajšieho kúpaliska Nemšová“ 
vyhlásenej Mestským podnikom služieb Nemšová, s.r.o. 

       

IDENTIFIKÁCIA ÚSPEŠNÉHO UCHÁDZAČA A DÔVODY ÚSPEŠNOSTI PONUKY  

 

Úspešným uchádzačom sa v tejto zákazke stala spoločnosť  Prestav Trenčín, s. r. 

o., Jesenského 604/39, 911 01 Trenčín , nakoľko uchádzač Prestav Trenčín, s. r. o., 

Jesenského 604/39, 911 01 Trenčín  predložil verejnému obstarávateľovi v lehote na 

predkladanie ponúk platnú ponuku, ponuka tohto uchádzača splnila podmienky 

požadované verejným obstarávateľom na predmet zákazky a ponuková cena 

uchádzača Prestav Trenčín, s. r. o., Jesenského 604/39, 911 01 Trenčín  bola najnižšia 

spomedzi vyhodnocovaných ponúk. Uchádzač splnil všetky, verejným obstarávateľom 

vyžadované podmienky. Cena za celý predmet obstarávania bola jediným kritériom na 

vyhodnotenie ponúk a preto sa uchádzač: Prestav Trenčín, s. r. o., Jesenského 604/39, 

911 01 Trenčín  stal v tejto zákazke úspešným uchádzačom. Uchádzač na základe výzvy 

podľa § 44 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložil požadované doklady a splnil 

podmienky účasti a taktiež sú splnené zákonné požiadavky na zápis v Registri 

konečných užívateľov výhod.  Tento uchádzač sa teda umiestnil pri hodnotení všetkými 

členmi na prvom mieste.  

 

PORADIE PONÚK: 

Por. 

číslo 

ponu

ky 

Názov (obchodné meno) 

uchádzača 

Sídlo (miesto 

podnikania) 

uchádzača 

Návrh na plnenie kritériá 

na vyhodnotenie ponúk 

–  

Najnižšia cena - cena 

celkom za celý predmet 

zákazky v € 

Poradie 

ponúk po 

vyhodno-

tení 

1. Pozemní stavitelství Zlín a.s. 

 

Kúty 3967 

76292 Zlín, ČR 

 

1.067.338,19 € s DPH 

 

2. 

2. Prestav Trenčín, s. r. o. Jesenského 604/39 

Trenčín 911 01 

 

1.031.266,00 € s DPH 

 

1. 

 

 

 

 

.................................................................      

                  Jozef Petrík, konateľ 


