
SPOJENÁ ŠKOLA 
Školská 5, 968 01 Nová Baňa 

 
SPRÁVA O ZÁKAZKE S NÍZKOU HODNOU 

prieskum trhu   
 

(zákazka  s nízkou hodnotou  zadávaná verejným obstarávateľom v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) 

        

Predmet zákazky: Zlepšenie podmienok vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím 
odstránením stavebných bariér. 

 
        Predmetom zákazky  sú stavebné práce na odstránení stavebných bariér pre zlepšenie podmienok 

vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím. 
         Práce sa skladajú :  

 Vybudovanie bezbariérového vstupu pre imobilných žiakov do budovy školy 
z vonkajšieho areálu školy –  rozmery: dĺžka 16m a šírka 2m s výškovým prevýšením 
sklonu podľa platných stavebných noriem . 

        Jedná sa o vstup do budovy školy na prízemí, z vonkajšieho areálu – z dvora  a športovísk. 
 Vybudovanie ochranného zastrešenie bezbariérového vstupu do budovy pri dverách 

pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. 
 Bezbariérová stavebná úprava podlahy pri vstupe do budovy školy s plynulým 

prechodom do učební školy 
 Stavebné kompenzačné úpravy pre žiakov s narušenou hrubou motorikou a mobilitou – 

zabudovanie opory (madlá) do WC – 3 ks 
 
 

Kód zo spoločného slovníka obstarávania (CPV) : 
 Hlavný slovník : 45000000-7 stavebné práce 
                          

        Spôsob  vykonania prieskumu trhu  : osobne, emailom, zverejnením výzvy na predkladanie ponúk 
na webovej stránke verejného obstarávateľa. 

        Termín  vykonania prieskumu : júl 2016 
       

Verejný obstarávateľ oslovil nasledovné spoločnosti:  

1. UNISTAV NB, s.r.o. Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa 
 
2. SIMKOR s.r.o., Trate Mládeže 9/A, 969 00 Banská Štiavnica 
 
3. REKOSTAV, s.s.- v.p., Jilemníckého 1087/1, 966 81 Žarnovica  

 

 Všetci traja oslovení predložili v požadovanom termíne  do 27.07.2016 cenové ponuky na uvedený 
predmet zákazky. Na základe zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk na webovej stránke 
nepredložil cenovú ponuku žiaden uchádzač. 
 
 

P.č. Obchodné meno a sídlo uchádzača: Dátum a čas predloženia CP: 

 

1. 

UNISTAV NB, s.r.o.  
Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa 

10.03.2016  
osobne 
 

2. 

 

SIMKOR s.r.o. 
Trate Mládeže 9/A, 969 00 Banská Štiavnica 

11.03.2016 
osobne 
 

3. REKOSTAV, s.s.- v.p. 

 Jilemníckého 1087/1, 966 81 Žarnovica 

11.03.2016 
osobne 
 

Ponúknuté ceny uchádzačov  



Por

. 

č. 

Obchodné meno 

 a sídlo uchádzača: 

Cena v € Kontaktná osoba 

číslo telefón  

e-mail 

bez DPH s DPH 

1. UNISTAV NB, s.r.o.  
Hrádza 6 
 968 01 Nová Baňa 

7 666,67 9 200,00 IČO:36820156 
 

2. SIMKOR s.r.o. 
Trate Mládeže 9/A, 969 00 
Banská Štiavnica 

8 765,26 10 518,31 IČO: 36014354 

3. REKOSTAV, s.s.- v.p. 

 Jilemníckého 1087/1, 966 

81 Žarnovica 

8 567,42 10 280,90 IČO:30463050 
 

 
Vyhodnotenie  prieskumu na základe určených  kritérií: 

Verejný obstarávateľ bude  vyhodnocovať ponuky v súlade s § 35 ods. 1 písm. b) – najnižšej ceny.   
Jediným  kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia  celková cena   za predmet  zákazky s 
DPH s dodržaním požadovaných prác. Úspešným uchádzačom   sa stane uchádzač, ktorý predložil 
ponuku s najnižšou navrhovanou  celkovou cenou za predmet zákazky Zlepšenie podmienok 
vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím odstránením stavebných bariér . 
 
Kritéria: Najnižšia cena vrátane  DPH 

Vybraný dodávateľ: UNISTAV NB, s.r.o. Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa 
Zdôvodnenie výberu : Ponúknutá cena  je   v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa,  
a zodpovedá predpokladanej hodnote a je v  súlade s výkazom výmer, ktorý bol podkladom pre 
vypracovanie cenovej ponuky a  z hľadiska hospodárnosti a efektívneho vynakladania finančných 
prostriedkov je najvýhodnejšou. Verejný obstarávateľ akceptuje predloženú ponuku uchádzača 
UNISTAV NB, s.r.o. Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa . 
Práce budú vykonané na základe Objednávky. 
 
Obstarávacia cena:  7 666,67 EUR bez DPH,  9 200,00 EUR s DPH 

 

        Miesto dodania: Nová  Baňa Ul. Školská 5.       
                                      

Lehoty dodania :   Lehota dodania  predmetu zákazky do 30 dní od  obdržania objednávky. 
 
Predpokladaný termín realizácie :  august - september 2016 

Doklady , ak  sa  požadovali, napr. doklad o oprávnení podnikať 

a. výpis z obchodného registra 
b. živnostenské oprávnenie 
c. iné 

Spôsob  vzniku záväzku : 

a) Na základe  zmluvy a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb. 
b) Na základe potvrdenej objednávky a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác 

a služieb. 
c) Na základe telefonickej objednávky a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb 

alebo úhrady hotovosťou. 
 

 

      Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto spĺňam  zákonné podmienky nestrannosti , dôvernosti 

a súhlasia s obsahom zápisnice v plnej miere a v slobodnej vôli a bez výhrady ju podpisujú. 



 
Želmíra Urgelová                                                                      .............................. 
osoba poverená VO 
 
 Eva Medveďová  
osoba zodpovedná za proces VO                                              ................................. 
 
PaedDr. Karina Gažiová 
riaditeľka školy                                                                           ................................ 
 

V Novej Bani, dňa    27.07.2016 

 
 
 
 
 
 
 


