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Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 
 
                                                    

        Zápis z vyhodnotenia ponúk 
Práce 

 
pri zadávaní zákazky postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 
Predmet zákazky: „Sanácia budovy ŠGÚDŠ v Košiciach“ 
Predmetom zadávania zákazky je výber dodávateľa prác na zastavenie vývoja porúch na obvodovom 
plášti budovy.  
 
Rozsah prác podľa vzorového riešenia na predmet zákazky: 
Predpokladá sa zhotovenie 30 ks  rúrových mikropilót   dĺžky 4,0 m a   6,0 bm, priemeru 76/10 mm, tr. 
ocele S355. Mikropilóty sú navrhované ako šikmé, injektované budú cementovou zmesou SPC 325 w 
= 0,5.  Celková dĺžka mikropilót  sa predpokladá  154 bm.  
Realizácia prác  sa predpokladá  z vonkajšej aj z vnútornej strany z pivničných priestorov  
existujúceho objektu, u vonkajších mikropilót pomocou pásovej vrtnej súpravy a z vnútornej strany 
pomocou ručne presúvanej vrtnej súpravy určenej pre prácu v stiesnených priestoroch.  
 
V cene je zahrnutá: 
- vlastná realizácia  mikropilót (vŕtanie, paženie, zálievka a injektáž),  
- výkopy v suteréne a následný zásyp s hutnením a dobetonávkou,  
- následné stavebné úpravy (vyspravky trhlín, maľovky na prízemí a poschodí, osadenie krycích líšt, 
oprava a náter časti vonkajšej fasády) včítane dopravných nákladov 
- kamerové skúšky potrubia s vyhodnotením,  
- uvedenie terénu (na pozemku mesta a verejného obstarávateľa dotknutom realizáciou predmetu 
zákazky) po skončení prác do pôvodného stavu, 
- vykonávací projekt mikropilotáže a následných stavebných úprav,  
- spotreba el. energie a vody,  
- dopravné náklady (doprava vŕtacej techniky a injekčných hmôt). 
 
Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom predložiť cenovú ponuku na základe vlastného návrhu 
technického riešenia (realizácie predmetu zákazky vrátane vykonávacieho projektu realizácie 
predmetu zákazky), ktorý bude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa dodávku celého predmetu 
zákazky. 
 
Ponúkané práce musia zodpovedať príslušným normám a predpisom platným na území SR. 
Špecifikácia predmetu zákazky je prílohou č. 1 výzvy zo dňa 14.10.2013.  
 
Slovník spoločného obstarávania (CPV):  
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka: 
Hlavný predmet CPV: 
45111230-9 Práce pri stabilizácii podložia 
 
Doplňujúci predmet CPV: 
2. 45112400-9 Výkopové práce 
3. 45262300-4 Betonárske práce 
4. 45223000-6 Stavebné práce na stavebných konštrukciách 
5. 45443000-4 Fasádne práce 
6. 71320000-7 Inžinierske projektovanie 
 
Spôsob vykonania prieskumu: Výzva na predloženie cenovej ponuky zo dňa 14.10.2013 bola dňa 
14.10.2013 zverejnená v profile verejného obstarávateľa (www.geology.sk) a následne bola zaslaná 
trom potenciálnym dodávateľom. 
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Termín vykonania prieskumu trhu:  14.10.2013 
 
Termín predloženia cenovej ponuky: do 18.10.2013 do 10.00 hod.  
 
Výzva zverejnená v profile verejného obstarávateľa a následne zaslaná trom dodávateľom:  
 
Por. 
č. 

Dodávateľ(obchodne meno, adresa jeho sídla) IČO 

1.       HAGEOS, s.r.o. 
Nová 146 
Uhorská Ves 
032 03 Liptovský Ján  

31 624 057 

2. MODEST DELTA S.R.O                                                               
Trenčianska cesta 922/7                                                                                             
957 01 Bánovce nad Bebravou 

34 115 455 

3. SANSTAV Group, a.s. 
Malé Dvorany 753     
956 01 Bojná 

36 566 331 

 
Kompletnú cenovú ponuku v lehote na predkladanie ponúk zaslali nasledovní uchádzači: 

 
P.č. Predmet Navrhova

ná 
zmluvná 

cena 
v EUR 

bez DPH 

Sadzb
a 

DPH 
v % 

Výška 
DPH v 
EUR 

Navrhova
ná 

zmluvná 
cena 

v EUR s 
DPH 

Dátum 
predloženia 
ponuky 

Spôsob 
predloženia 
ponuky 

Poznámka 

1. MODEST 
DELTA S.R.O                                                                                 
Trenčianska cesta 
922/7                                                                                        
957 01 Bánovce 
nad Bebravou 

33.750,00 20% 6.750,00 40.500,00 17.10.2013 
o 10:06 

mailom  

2. HAGEOS, s.r.o. 
Nová 146 
Uhorská Ves 
032 03 Liptovský 
Ján 

29.980,00 20% 5.996,00 35.976,00 18.10.2013 
o 09:45 

mailom  

3. SANSTAV 
Group, a.s. 
Malé Dvorany 753  
956 01 Bojná 

35.316,00 20% 7.063,20 42.379,20 18.10.2013 
o 09:59 

mailom  

 
Vyhodnotenie prieskumu na základe určených kritérií:  
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR, uvedená ako cena bez DPH. 
 
Úspešný uchádzač:  
Obchodné meno, adresa, IČO: HAGEOS, s.r.o., Nová 146, Uhorská Ves, 032 03 Liptovský Ján, 
IČO: 31 624 057 
Obstarávacia/Zmluvná cena vrátane DPH:  29.980,00 EUR bez DPH, 35.976,00 EUR vrátane DPH.  
 
Zdôvodnenie výberu: Uchádzačom predložená ponuka na predmet zákazky spĺňala požiadavky 
verejného obstarávateľa na   predmet zákazky, cenová ponuka pre predmet zákazky bola ekonomicky 
najvýhodnejšia a nepresiahla finančný limit verejného obstarávateľa na daný predmet zákazky. 
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Predložené doklady:  
Doklady, ak sa požadovali , napr. predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu  
alebo uskutočňovať stavebné práce:  
 
Uchádzač č. 1: MODEST DELTA S.R.O, Trenčianska cesta 922/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou                                                                                     

a) Výpis z obchodného registra zo dňa 17.04.2013 
 
Uchádzač č. 2: HAGEOS, s.r.o., Nová 146, Uhorská Ves, 032 03 Liptovský Ján                                                                                         

b) Výpis z obchodného registra zo dňa 27.08.2013 
 
Uchádzač č. 3: SANSTAV Group, a.s., Malé Dvorany 753, 956 01 Bojná                                                                                      

c) Výpis z obchodného registra zo dňa 15.08.2013 
 

Spôsob vzniku záväzku:  
a) Na základe  zmluvy o dielo na dodanie celého predmetu zákazky a následnej fakturácie za 

dodávku predmetu zákazky.  
 
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo v súlade s § 536 - 565 
Obchodného zákona č. 513/1991 Zb. – v znení neskorších predpisov, zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet 
zákazky uvedený v bode 3 výzvy zo dňa 14.10.2013. 
 
 
Zápis obsahuje ako prílohu:  
- výzvy na predloženie cenovej ponuky. 
- všetky cenové ponuky. 
 
Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom   spĺňam   zákonné podmienky nestrannosti 
a dôvernosti. 
 
................................................................................................................................................................... 
Zamestnanec zodpovedný za prieskum trhu: Ing. Marta Gandžalová Jančeková  
 
 
 
................................................................................................................................................................... 
Schválil:   Ing. Branislav Žec, CSc. – riaditeľ ŠGÚDŠ 
 
V Bratislave, dňa 18.10.2013  


