
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolégium dekana  SjF STU v Bratislave, 

15. november 2022 
 

 

 

 

 

Rekonštrukcie, prenájmy 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: doc. Ing. Alexander Schrek, PhD. 

 

 

 

Vypracoval: doc. Ing. Alexander Schrek, PhD. 

 

 

 



Rekonštrukcie:  

 

1. Pavilón laboratórií  

 

Pilotná hala  

Pôvodný zámer pri projektovaní stavebných úprav predpokladal zaťaženie podlahy do 

500 kg. m-2. Vzhľadom na montáž strojov s nadmerným zaťažením bude potrebné 

statické spevnenie podlahy.  

 

Ďalšie potrebné rekonštrukcie 

Je potrebné riešiť havarijný stav v učebniach 25, 30, 31 (vymaľovať, výmena 

podlahového krytu, sklenená stena, okná v sklobetóne, ktoré sa nedajú zatvoriť). Sú 

to priestory v ktorých má výuku celý prvý ročník v letnom semestri.  

 

 

2. Pionierska  

 

Záujemca o priestory na Pionierskej je Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb 

a majetku Vranovská 4, 851 01 Bratislava v zastúpení konateľom zriaďovateľa Ing. 

Štefanom Kurillom. Škola má záujem o suterén, prízemie a prvé poschodie. Plánovaná 

je rekonštrukcia všetkých priestorov s požiadavkou na dlhodobý prenájom. 

Uskutočnilo sa niekoľko rokovaní, najbližšie sa uskutoční 15.11. 2022.  

 

Finančná náročnosť rekonštrukcie priestorov a signalizované iné riešenie školy 

predložené Ing. Kurillom však naznačujú, že od prenájmu záujemca odstúpi. 

 
3. Parapety  

 

Dňa 14.09. 2022 o 10.00 hod. prebehlo Otváranie ponúk predložených na predmet 
zákazky „Výmena fasádnych parapetov SjF STU“. Predpokladaná hodnota zákazky – 
470 300,00 € bez DPH 

 

ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK 

v zmysle § 66 ods. 7 druhá veta a §53 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon“) 
 

z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti, ktoré sa uskutočnilo  14.09.2022 

 

Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie :    Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Adresa organizácie:    Vazovova  5, 812 43 Bratislava 



IČO:             00397687 

Krajina:                          Slovenská republika 

Internetová adresa 
organizácie:                 www.stuba.sk 
 

Kontaktná osoba:  Ing. Igor Kolenička 

Telefón:   +421 917 669 015 

e-mail:    igor.kolenicka@stuba.sk 

 

Predmet zákazky:     Výmena fasádnych parapetov SjF – uličná časť 

Druh postupu:    verejná súťaž, podľa § 66 ods. 7 druhá veta (reverzný 

postup) 

 

 

 

1) Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky:  

 

Por.č. Uchádzač Ponuka predložená  

dňa / čas 

1. EURO-ŠTUKONZ a.s. 
Podunajská 23, 
Bratislava 821 06 

13.09.2022 
18:52 

2. Herplast, s.r.o. 
746, 
Oravská Polhora 029 47 

13.09.2022 

19:49 

3. MARPOL EU s.r.o. 
Oravská Polhora 440, 
Oravská Polhora 029 47 

13.09.2022 

22:42 

 

 

2) Vyhodnotenie ponúk z hľadiska kritéria – Prvotné poradie uchádzačov  

 

Por.č. Uchádzač Predložená 
ponuková cena 
s DPH v EUR 

Hodnota 
súčiniteľa  
tepelnej vodivosti 
λ (lambda) 
v rozpätí 0,025 
W/m.K>λ ≥0,005 
W/m.Kλ 

Počet 
získaných 
bodov 

http://www.stuba.sk/
mailto:igor.kolenicka@stuba.sk


tepelnoizolačných 
dosiek o max. hr. 
50 mm 

1. MARPOL EU s.r.o. 

Oravská Polhora 440, 

Oravská Polhora 029 

47 

435 294,96 0,022 80+20= 

100 

2. Herplast, s.r.o. 

746, 

Oravská Polhora 029 

47 

451 868,24 0,22 77,07+2= 

79,07 

3. EURO-ŠTUKONZ a.s. 

Podunajská 23, 

Bratislava 821 06 

779 672,37 0,022 44,66+20= 

64,66 

 

Komisia pristúpila k hodnoteniu ponúk: 

 

1)     Dňa 12.10.2022 bol uchádzač  MARPOL EU s.r.o. požiadaný o vysvetlenie 
ponuky prostredníctvom systému ezakazky.sk 04.05.2021. „V zmysle Výzvy na 
predkladanie ponúk časť III.1.3 Technická a odborná spôsobilosť odsek c) 
verejný obstarávateľ požadoval nasledovné: 
§ 34 ods. 1 písm. d) zákona o VO - preukázanie opatrenia použitého 
uchádzačom na zabezpečenie kvality Uchádzač môže splnenie všetkých 
požadovaných podmienok účasti v tejto podlimitnej zákazke preukázať 
prostredníctvom jednotného európskeho dokumentu. Zhotoviteľ musí byť 
držiteľom licencie na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných 
kontaktných systémov (ETICS), ktorá potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené 
technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie 
predpokladanej kvality vykonávaných prác.. 
 
Vo Vašom vysvetlení zo dňa 12.10.2022, ste uviedli, že ste túto informáciu 
nenašli v súťažných podkladoch. Táto požiadavka však bola uvedená 
opakujeme vo Výzve na predkladanie ponúk zverejnenej na UVO. Táto 
požiadavka verejného obstarávateľa bola uvedená v časti III.1.3 odsek c) a aj 
v Minimálna požadovaná úroveň štandardov. 
Vysvetlenie a predloženie požadovaných dokumentov žiadame doručiť 
prostredníctvom elektronického systému e-zakazky.sk najneskôr do 17 .10. 
2022 do 24.00 hod.“ 

 
    Uchádzač MARPOL EU s.r.o. bol vylúčený z nasledovného dôvodu: „Dňa 
12.10.2022 ste boli prostredníctvom systému ezakazky.sk požiadaný o vysvetlenie 
Vašej ponuky. Lehota na predloženie vysvetlenia bola 17.10.2022 do 24.00 hod. 
 
     Nakoľko verejný obstarávateľ Vaše vysvetlenie neobdržal, museli sme pristúpiť 
k vylúčeniu.“ 



 
Na prvé miesto postúpil uchádzač Herplast s.r.o. 
 
Nakoľko uchádzač Herplast s.r.o. vo svojej ponuke nepredložil v zmysle 
podmienok účasti § 34 ods. 1 písm. l) zákona o VO a § 34 ods. 1 písm. d) zákona 
o VO žiadny doklad a ani na základe žiadostí o vysvetlenie nezaslal relevantné 
doklady, verejný obstarávateľ pristúpil k vylúčeniu uchádzača Herplast s.r.o. 
v zmysle § 40 ods. 6 zákona o VO. 
 

Následne na prvé miesto postúpil uchádzač EURO-ŠTUKONZ a.s. 

s ponukovou cenou 779 672,37 € s DPH. Nakoľko ponuková cena uchádzača 

EURO-ŠTUKONZ a.s. vysoko prekročila predpokladanú hodnotu zákazky 

verejného obstarávateľa, ktorá bola 564 360,00 € s DPH (470 300,00 € bez DPH) 

v zmysle Súťažných podkladov časti 2.2, kde bolo uvedené „ verejný 

obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá je vyššia ako 

predpokladaná hodnota zákazky 470 300,00- EUR bez DPH, nakoľko by nemal 

zabezpečené jej finančné krytie z rozpočtu“, verejný obstarávateľ sa rozhodol 

neprijať ponuku uchádzača EURO-ŠTUKONZ a.s. 

 
Na základe predmetných skutočností verený obstarávateľ ruší predmetné 

verejné obstarávanie. 

 

3) Splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky podľa §40 

zákona o verejnom obstarávaní uchádzačov umiestnených na 1. mieste  

 

Verejné obstarávanie zrušené. 

 

Posúdenie mimoriadne nízkej ceny: 

Podľa § 53 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní komisia nezistila mimoriadne 

nízku ponuku  

 

Konflikt záujmov 

Členovia komisie  prehlasujú, že podpísané čestné vyhlásenie o konflikte záujmov aj 

po vyhodnotení ponúk naďalej platí. 

 

 

 

Identifikácia úspešných uchádzačov zákazky:  

Verejné obstarávanie zrušené. 

 

Odôvodnenie výberu úspešných uchádzačov  zákazky: 



Verejné obstarávanie zrušené 

 

Komisia ukladá verejnému obstarávateľovi: 

1. Zrušiť verejné obstarávanie 

2. Zverejniť informáciu o výsledku hodnotenia ponúk o zrušení verejného 

obstarávania v profile verejného obstarávateľa. 

 

 

Členovia komisie: 

doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.  

Ing. arch. Anna Boriková, PhD.                          

Ing. arch. Rudolf Melčák                                                    

Ing. Ladislav Zelený                                                      

 

Bez práva hodnotiť: 

Ing. Igor Kolenička                                         

Mgr. Renata Pokorná                                               

 

Členovia komisie podpísali zápisnicu bez výhrad. 

Zapísal: Ing. Igor Kolenička 

V Bratislave, dňa: 14.11.2022 

 

4. Zasadacia miestnosť dekana SjF 

 

V súvislosti s čiastočnou modernizáciou zasadacej miestnosti 023 dekana Strojníckej 

fakulty,  výrobou a dodávkou kancelárskeho nábytku (stoly, stoličky) boli oslovené 

firmy: 

Raffaelis IDE s.r.o., RD-Trade s.r.o., Hamannax s.r.o., RStudio s.r.o., Stolárstvo Miro, 

Solidis s..r.o.  

 

Na dopyt telefonicky a mailom reagovali firmy Raffaelis IDE s.r.o., RD-Trade s.r.o., 

Hamannax s.r.o., RStudio s.r.o., Stolárstvo Miro.  

 

Stretnutia a obhliadky sa zúčastnila len firma RStudio s.r.o., ktorá vypracovala 

grafický návrh nábytku a ponuku na dodávku stoličiek.  

 



Výzva na VO dodávky nábytku bola vykonaná 4.11.2022., Cenová ponuka od firmy 

Rstudio bola zaslaná a prijatá 9.11. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


