
Informácia o výsledku výberu dodávateľa  

 stavebnej zákazky  "Oprava chodníkov a verejných komunikácií  

v obci Dunajská Lužná - II. etapa – Opakovaná súťaž"  podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa 

Výzvy na predloženie cenovej ponuky zo dňa 06.08.2018 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Obec Dunajská Lužná  
Verejný obstarávateľ podľa §7, ods.1, písm. b zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o VO“). 

IČO: 00400009 

Sídlo: Jánošíkovská 466/7, 90042 Dunajská Lužná 

Kontaktná osoba pre realizáciu výberu dodávateľa zákazky: PhDr. Blažej Slabý, CSc. 

Mobil: +421 918 963 377 

Elektronická pošta: bs5262@gmail.com 

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa: Ing. Norbert Hudák 

Tel. kontakt: +2412 40259821, 

Mobil: +421 911 196 505  

Elektronická pošta: norbert.hudak@dunajskaluzna.sk 

Internetová adresa: www.dunajskaluzna.sk 

 

2. Názov a predmet zákazky  
        Názov zákazky je: "Oprava chodníkov a verejných komunikácií v obci Dunajská  

        Lužná - II. etapa – Opakovaná súťaž" 

 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV)  

       Hlavný predmet:  
45233253 Práce vrchnej stavby chodníkov 

       Doplňujúce predmety: 

45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 

45233142-6 – Práce na oprave ciest 

  

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti a variantné riešenia 

 

4.1. Rozdelenie predmetu zákazky na časti nebolo prípustné a uchádzač predkladal cenovú  

       ponuku za celý predmet zákazky. 

4.2. Variantné riešenia – boli neprípustné. 

 

5. Počet oslovených dodávateľov stavebných prác a uchádzači, ktorí predložili cenové 

ponuky 

 

 počet oslovených dodávateľov stavebných prác - 14 

 počet vyžiadaní súťažných podkladov a ich príloh - 0  

 počet predložených cenových ponúk - 1 

 

7. Miesto, dátum a čas otvárania obálok cenových ponúk 

 

       Obecný úrad obce Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 90042 Dunajská Lužná, dňa  

       22.08.2018 o 13.00 hod 

 

mailto:bs5262@gmail.com
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http://www.dunajskaluzna.sk/


8. Cenové ponuky uchádzačov počas EA: 

 

Názov uchádzača Adresa 
Cenová ponuka 

EUR bez DPH 

 Cenová ponuka 

EUR s DPH 

AKSTAVOSTROJ, 

s.r.o. 

 

Lipová ul. 2 

900 42 Dunajská Lužná 

kubeš.anton@gmail.com 

 86 390,11 103 668,13 

 

 

9. Výber víťazného uchádzača podľa kritéria najnižšia cenová ponuka. 

 

Víťaznou ponukou sa stala ponuka uchádzača: AKSTAVOSTROJ, s.r.o. so sídlom Lipová ul. 

2, 900 42 Dunajská Lužná, IČO  46 640 703 v sume 86 390,11EUR bez DPH a sume 103 

668,13 EUR s DPH. 

 

Dokumentácia  z verejnej súťaže je uchovávaná na adrese: Obecný úrad obce Dunajská Lužná, 

Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná. 

 

Informáciu spracoval  dňa 24.08.2018 

 

 

PhDr. Blažej Slabý, CSc., v.r. 

Osoba poverená realizáciou výberu dodávateľa zákazky 
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