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Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  

predložených uchádzačmi v zákazke s nízkou hodnotou podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

1. Identifikácia projektu 

Názov projektu Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy 
spoločnosti KOMPAVA spol. s.r.o. 

Číslo ITMS2014+ 310040X457 

Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia 

 
2. Názov zákazky  
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy spoločnosti KOMPAVA spol. s.r.o.  Hlavná aktivita 2 – 
Implementácia opatrení z energetických auditov  
 

3. Druh zákazky  
Stavebné práce 
 
4. Dátum zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk 
19.05.2021 
 
5. Poradie uchádzačov 

Názov a sídlo uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Návrh na plnenie 
kritéria (suma ponuky 

v EUR bez DPH) 

Poradie 
uchádzača 

Poznámka 

HAJCERSTAV s.r.o. 178 222,73 3 neuspel 

InTerra s.r.o. 175 053,17 1 uspel 

ToSeLi s.r.o 178 079,84 2 neuspel 

 
 
6. Úspešný uchádzač:  
Ako úspešnú vyhodnotil obstarávateľ (osoba podľa § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. - ktorej verejný 
obstarávateľ poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov) ponuku uchádzača InTerra s.r.o., nakoľko 
predmetný uchádzač ponúkol obstarávateľovi najnižšiu celkovú cenu predmetu zákazky v EUR bez DPH. 
 
7. Neúspešný uchádzač 
Ako neúspešnú vyhodnotil obstarávateľ (osoba podľa § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. - ktorej verejný 
obstarávateľ poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov) ponuku uchádzačov: 
 

• HAJCERSTAV s.r.o., nakoľko predmetný uchádzač ponúkol obstarávateľovi vyššiu celkovú cenu 
predmetu zákazky v EUR bez DPH ako úspešný uchádzač identifikovaný v bode 6.  

• ToSeLi s.r.o., nakoľko predmetný uchádzač ponúkol obstarávateľovi vyššiu celkovú cenu predmetu 
zákazky v EUR bez DPH ako úspešný uchádzač identifikovaný v bode 6.  

 
Dátum a miesto: 31.05.2021, Nové Mesto nad Váhom     
 

 
        ------------------------------------------- 

Ing. Želmíra Komorechová 
      konateľ 

       KOMPAVA spol. s r. o. 


