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Obec BRUTOVCE 
Brutovce 95, 053 73 Brutovce  

 

      +421 908 577 381 
   obec@brutovce.sk 
    www.brutovce.sk 

IČO: 00328979     

DIČ: 202 072 7643 
 

 

Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk 
k projektu: 

 

„ Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Brutovce - 1. etapa “ 
 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
 
Obchodné meno:  Obec Brutovce 
Sídlo:    Brutovce 95, 053 73 
Štatutárny zástupca:  Mária Petreková 
IČO:    00328979 
DIČ:    2020727643 
Mobil:    +421908 577 381 
e-mail:    obec@brutovce.sk 
webové sídlo:    www.brutovce.sk 

2. Názov predmetu zákazky: 

„ Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Brutovce - 1. etapa “. 

3. Druh zákazky: 

Stavebné práce 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
 
45233223-8: Obnova povrchu vozoviek 

5. Opis predmetu zákazky: 
 
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s úpravou miestnych komunikácií.  

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 
 
20 108,25 EUR bez DPH 

7. Spôsob vykonania prieskumu trhu: 
 
Výzva na predkladanie cenových ponúk spolu s prílohami bola dňa 29.03.2021 zverejnená na webovom sídle 

verejného obstarávateľa: https://www.brutovce.sk/verejne-obstaravanie/. Prostredníctvom emailu boli 
oslovení 4 (štyria) potenciálni dodávatelia.  

8. Termín vykonania prieskumu: 

29.03.2021 - 15.04.2021 (18:00) 

9. Dátum vyhodnotenia prieskumu: 

16.04.2021 (09:00)
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10. Zoznam potenciálnych dodávateľov, ktorým bola zaslaná Výzva na predkladanie cenových ponúk: 
 

P.č. Obchodné meno, sídlo Dátum a spôsob oslovenia 

1. STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 
29.03.2021 

email 

2. CESTY KOŠICE s.r.o., Mlynská 28, 040 01 Košice 
29.03.2021 

email 

3. COLAS Slovakia a.s., Priemyselná 6, 040 01 Košice 
29.03.2021 

email 

4. FEDAN s.r.o., Weberova 2, 080 01 Prešov 
29.03.2021 

email 
 

11. Zoznam potenciálnych dodávateľov, ktorí predložili cenovú ponuku: 
 

P.č. Obchodné meno, sídlo 
Dátum, čas a spôsob 
predloženia ponuky 

Celková cena 
predmetu zákazky v 

EUR Poradie 

bez DPH s DPH 

1. 
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A,  
825 18 Bratislava 

08.04.2021 (14:19) 
email 

19 562,15 23 474,58 3. miesto 

2. 
FEDAN s.r.o., Weberova 2,  
080 01 Prešov 

09.04.2021 (08:30) 
list (poštou)  

20 023,90 24 028,68 4. miesto 

3. 
CESTY KOŠICE s.r.o., Mlynská 28,  
040 01 Košice 

15.04.2021 (11:00) 
list (osobne) 

14 348,37 17 218,04 1. miesto 

4. 
MOUREZ s.r.o. Vranov n. T., B. Němcovej 
1143, 093 01 Vranov nad Topľou 

15.04.2021 (15:58) 
email 

14 377,88 17 253,46 2. miesto 

 

12. Vyhodnotenie cenových ponúk: 

Verejný obstarávateľ dňa 16.04.2021 (09:00 hod.) pristúpil k vyhodnoteniu predložených cenových ponúk 
na obecnom úrade v Brutovciach. Ponuky boli vyhodnocované v súlade s požiadavkami uvedenými vo Výzve na 
predkladanie cenových ponúk. Pri kontrole predložených cenových ponúk bolo konštatované, že v termíne 
predkladania cenové ponuky predložili 4 potenciálni dodávatelia. Všetci uchádzači predložili fotokópiu dokladu 
preukazujúceho oprávnenosť uchádzača poskytovať stavebné práce/dodávať tovary uvedené v predmete tohto 
verejného obstarávania, resp. výpis z Obchodného registra SR, nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia 
cenovej ponuky.  
 

13. Identifikácia úspešného uchádzača: 
 

P.č. Obchodné meno, sídlo 

Celková cena predmetu 
zákazky v EUR Poradie 

bez DPH s DPH 

3. 
CESTY KOŠICE s.r.o., Mlynská 28,  

040 01 Košice 
14 348,37 17 218,04 1. miesto 
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14. Zdôvodnenie výberu: 
 
Úspešným dodávateľom na realizáciu predmetu zákazky: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci 

Brutovce - 1. etapa“ sa podľa kritéria „Navrhovaná zmluvná cena“ stal uchádzač č.3 (CESTY KOŠICE s.r.o., 
Mlynská 28, 040 01 Košice), ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky na realizáciu predmetu zákazky a 
predložil v ponuke návrh s najnižšou celkovou navrhovanou cenou za predmet zákazky. Úspešnému uchádzačovi 
bolo priradené prvé miesto v poradí na základe vyhodnotenia ponúk. 

15. Prílohy zápisu z predkladania cenových ponúk: 
 

Súčasťou zápisu sú prílohy všetkých uchádzačov: 
 

Príloha č. 1: Cenová ponuka na predmet zákazky: „ Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Brutovce -  
1. etapa “ od uchádzača: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 
 
Príloha č. 2: Cenová ponuka na predmet zákazky: „ Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Brutovce -  
1. etapa “ od uchádzača: FEDAN s.r.o., Weberova 2, 080 01 Prešov 
 
Príloha č. 3: Cenová ponuka na predmet zákazky: „ Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Brutovce -  
1. etapa “ od uchádzača: CESTY KOŠICE s.r.o., Mlynská 28, 040 01 Košice 
 
Príloha č. 4: Cenová ponuka na predmet zákazky: „ Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Brutovce -  
1. etapa “ od uchádzača: MOUREZ s.r.o. Vranov n. T., B. Němcovej 1143, 093 01, Vranov nad Topľou 
 
 

 

Vyhlasujem, že pri vykonávaní tohto prieskumu trhu som postupovala transparentne, odborne, v súlade 
so svojim najlepším presvedčením a nestranným spôsobom voči všetkým osloveným subjektom s dôrazom na 
efektívne a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov. Vyhlasujem, že v súvislosti s vyhodnotením 
zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k uchádzačom, ktorí predložili ponuky a potvrdzujem, že 
uvedené údaje sú pravdivé. 
 

  
Zapísala: Valéria Lileková 
Schválila: Mária Petreková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V Brutovciach dňa 16.04.2021 

 
                 Mária Petreková, v.r. 
                        starostka obce 


