
 

Správa o zákazke 
v zmysle § 21 ods. 2, 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“ alebo „ZoVO“). 

 
PREDMET ZÁKAZKY:  

„Uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: 

1.1 Protipožiarna lesná cesta HAVRANIA DOLINA – rekonštrukcia 

1.2 Protipožiarna lesná cesta LANOVKA – rekonštrukcia“ 
 

 

Verejný obstarávateľ : - verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) zákona 

o verejnom obstarávaní  

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. 

Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta 

IČO: 31666205 

DIČ: 2020503034 

IČ pre DPH: SK2020503034 

 

Predmet zákazky : „Uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: 

1.1 Protipožiarna lesná cesta HAVRANIA DOLINA – rekonštrukcia 

1.2 Protipožiarna lesná cesta LANOVKA – rekonštrukcia“ 

 Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska 

a bez použitia elektronickej aukcie, s možnosťou predloženia ponuky na 

časti 

 

Predpokladaná hodnota zákazky celkom na všetky časti : 467 883,79 € bez DPH, 

z toho: 

- PHZ časti č.1 – stavebného diela 1.1 = 161 241,74 € bez DPH. 

- PHZ časti č.2 – stavebného diela 1.2 = 306 642,05 € bez DPH. 

 

Celková konečná hodnota zákazky celkom na všetky časti : 305783,80 € bez DPH, 

z toho: 

- PHZ časti č.1 – stavebného diela 1.1 = 92 959,73 € bez DPH. 

- PHZ časti č.2 – stavebného diela 1.2 = 212 824,07 € bez DPH. 

 

Použitý postup zadávania zákazky :  

- zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska a bez použitia 

elektronickej aukcie, s možnosťou predloženia ponuky na časti. 

- zaslanie výzvy na predkladanie ponúk na ÚVO do VVO a po jej uverejnení zaslanie 

min. 3 vybraným záujemcom. 

 

Dátum a číslo uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie : 

- na predmetné verejné obstarávanie sa uvedené nevzťahuje. 

 

Dátum a číslo uverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania : 

- výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky): dátum 24.10.2013, pod číslom 

17618 – WYP, Vestník č. 208/2013. 

 

Počet záujemcov, ktorí predložili doklady a tým žiadosť o účasť v US :  

- na predmetné verejné obstarávanie sa uvedené nevzťahuje. 

 

Počet záujemcov, ktorí boli vyzvaní na predloženie ponuky :  

- na predmetné verejné obstarávanie sa uvedené nevzťahuje. 



 

Počet predložených ponúk :  
- na časť č.1: 8 

- na časť č.2: 8 

 

Počet vylúčených ponúk :  
- na časť č.1: 3 

- na časť č.2: 4 

 

Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu :  

- na predmetné verejné obstarávanie sa uvedené nevzťahuje. 

 

Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia :  

- v časti č.1 a č.2 bol vylúčený uchádzač FEDAN s.r.o., Weberova 2, 080 01 Prešov v 

zmysle § 33 ods. 7 písm. a) ZoVO z nasledovných dôvodov: 

- nevyužil možnosť preukázať splnenie podmienok účasti (doklady podľa bodu 16.3.2 

súťažných podkladov a bodu III.1) výzvy na predkladanie ponúk) podľa § 32 ods. 11 

ZoVO - čestným vyhlásením uchádzača (vo väzbe na § 100 ods. 1 písm. i) ZoVO), 

preto komisia kontrolovala predložené doklady a vyhodnocovala splnenie podmienok 

účasti na základe týchto predložených dokladov už v tejto etape verejného 

obstarávania. 

1.1 – komisia upozorňuje, že menovaný uchádzač predložil v ponuke úradne 

osvedčenú kópiu tlačiva súvahy za obdobie 01-12/2012, ktoré má chybne uvedený 

dátum (23.03.2013) ku akému je uvedená. Správny dátum má byť 31.12.2013. 

Komisia uvedené berie len ako formálny nedostatok (preklep v tlačive), ktorý nemá 

žiadny vplyv na posúdenie splnenia podmienok účasti. 

 

1.2 – uchádzač predložil v ponuke doklady v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) ZoVO: 

súvahy a tiež výkazy ziskov a strát za posledné 3 hospodárske roky za ktoré sú 

dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač 

uvedené doklady predložiť ako kópie potvrdené miestne príslušným správcom dane, 

ktoré úradne osvedčené.  

Uchádzač, zároveň v ponuke predložil doklad v zmysle § 27 ods. 1 písm. d) ZoVO: 

prehľad o celkovom (súhrnnom) obrate za posledné 3 hospodárske roky za ktoré sú 

dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti vo forme 

vyhlásenia, ktoré je podpísané štatutárnym orgánom uchádzača.  

Komisia konštatuje, že v predmetnom prehľade o celkovom (súhrnnom) obrate za 

posledné 3 hospodárske roky sú uvedené správne údaje, ktoré vychádzajú z výkazov 

ziskov a strát:  

r.2010: 322 356,- € 

r.2011: 542 752,- € 

r.2012: 528 670,- € 

celkový obrat spolu za uvedené 3 hospodárske roky: 1 393 778,- € 

priemerný ročný celkový obrat: 1 393 778,- : 3 = 464 592,67 €. 

Komisia konštatuje, že uchádzač nesplnil minimálnu požadovaná úroveň štandardov, 

ktorá bola predpísaná v bode III.1.2. výzvy na predkladanie ponúk z VVO a časti III. 

bodu 16.3.2.2 súťažných podkladov, kde v nadväznosti na § 32 ods. 6 ZoVO, verejný 

obstarávateľ požadoval priemerný ročný celkový obrat vo výške minimálne 1 

000 000,-  € alebo ekvivalent v inej mene za posledné 3 hospodárske roky za ktoré sú 

dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Na základe 

vyššie uvedeného v tomto bode uchádzač nesplnil podmienky účasti v tomto bode, 

preto nepostupuje do etapy vyhodnotenia ponúk a je vylúčený z predmetného 

verejného obstarávania v zmysle § 33 ods. 7 písm. a) ZoVO. 

 

1.3 – uchádzač predložil v ponuke doklady v zmysle § 28 ods. 1 písm. b) ZoVO v 

originálnom vyhotovení, t.j. zoznamom stavebných prác (rovnakých alebo 



porovnateľných stavebných diel ako predmet zákazky - dopravné stavby, ako sú: 

komunikácie, parkoviská) uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov doplnenými 

potvrdeniami  o uspokojivom vykonaní stavebných prác verejnými 

obstarávateľmi/obstarávateľmi (referenčné listy) v úradne osvedčených kópiách. 

Verejný obstarávateľ odporúčal, aby z predloženého zoznamu, resp. predložených 

referenčných listov alebo vyhlásení uchádzača bolo možné, už okrem zákonných 

údajov, zistiť aj dostupné údaje v zmysle § 9a ods. 2 ZoVO, resp. do doby zverejnenia 

vzoru referencie vo forme elektronického formulára Úradom pre verejné obstarávanie 

na jeho webovom sídle, minimálne tieto údaje: 

- názov predmetu zmluvy - stavebného diela, 

- stručný popis predmetu zmluvy s množstevným rozsahom, kde si bude možné 

odkontrolovať, či predmet zmluvy spĺňa minimálnu požadovanú úroveň štandardov, 

- lehota realizácie, t. j. od – do (mesiac, rok), 

- dátum úspešného odovzdávacieho a preberacieho konania, 

- cena predmetu zmluvy v EUR bez DPH – zmluvná a skutočná, 

- názov a sídlo odberateľa/objednávateľa, 

- kontaktné údaje (meno, priezvisko, telefón) zodpovednej osoby odberateľa za 

účelom overenia si poskytnutých informácií. 

Možný vzor referenčného listu, mali záujemcovia/uchádzači uvedený v prílohe č.4 

súťažných podkladov. 

Uchádzač pre referenciu č.1 „Rekonštrukcia miestnych komunikácií Richvald“ 

neuviedol: 

- v samotnom potvrdenom referenčnom liste objednávateľom alebo v referenčnom 

zozname stručný popis predmetu zmluvy s prípadným uvedením množstevného 

rozsahu, ktorý je uvedený v referenčnom zozname (7 962,84 m2), 

- dátum úspešného odovzdávacieho a preberacieho konania, 

- cenu predmetu zmluvy v EUR bez DPH – zmluvnú a skutočnú. Uviedol len celkový 

náklad stavby 113 090,- € bez DPH. 

Pokiaľ by nebol uchádzač vylúčený z predmetného verejného obstarávania, bol by 

požiadaný v zmysle § 33 ods. 6 písm. a) ZoVO o doplnenie/vysvetlenie chýbajúcich 

údajov v referenčnom liste, resp. v referenčnom zozname a to v stanovenej lehote do 

5-tich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 

Uchádzač pre referenciu č.2 „Stavba č.67 – Kendice – Drienovská Nová Ves – 

Petrovany; Znovuzriadenie konštrukcie spevnených plôch“ neuviedol: 

- v samotnom potvrdenom referenčnom liste objednávateľom alebo v referenčnom 

zozname stručný popis predmetu zmluvy s prípadným uvedením množstevného 

rozsahu, ktorý je uvedený v referenčnom zozname (1 226,00 m2), 

- dátum úspešného odovzdávacieho a preberacieho konania, 

- cenu predmetu zmluvy v EUR bez DPH – skutočnú, 

a zároveň komisia konštatuje, že predmetná referencia je v množstevnom rozsahu len 

1 226,00 m2, čím nespĺňa minimálne požadovaný štandard na jedno stavebné dielo 

6 000,00 m2. Predmetná referencia nie je komisiou uznaná.   

Uchádzač pre referenciu č.3 „Rekonštrukcia a výstavba chodníkov a komunikácií 

v obci Hažín nad Cirochou“ neuviedol: 

- v samotnom potvrdenom referenčnom liste objednávateľom alebo v referenčnom 

zozname stručný popis predmetu zmluvy s prípadným uvedením množstevného 

rozsahu, ktorý je uvedený v referenčnom zozname (2 485,50 m2), 

- dátum úspešného odovzdávacieho a preberacieho konania, 

- cenu predmetu zmluvy v EUR bez DPH – zmluvnú a skutočnú. Uviedol len celkový 

náklad stavby 152 718,75 € bez DPH,  

a zároveň komisia konštatuje, že predmetná referencia je v množstevnom rozsahu len 

2 485,00 m2, čím nespĺňa minimálne požadovaný štandard na jedno stavebné dielo 

6 000,00 m2. Predmetná referencia nie je komisiou uznaná. 

Uchádzač pre referenciu č.4 „BPS Hertník 998 kW; Silážna jama - komunikácie“ 

neuviedol: 



- v samotnom potvrdenom referenčnom liste objednávateľom alebo v referenčnom 

zozname stručný popis predmetu zmluvy s prípadným uvedením množstevného 

rozsahu, ktorý je uvedený v referenčnom zozname (5 919,40 m2), 

- dátum úspešného odovzdávacieho a preberacieho konania, 

- cenu predmetu zmluvy v EUR bez DPH – zmluvnú a skutočnú. Uviedol len celkový 

náklad stavby 146 763,63 € bez DPH,  

a zároveň komisia konštatuje, že predmetná referencia je v množstevnom rozsahu len 

5 919,40 m2, čím nespĺňa minimálne požadovaný štandard na jedno stavebné dielo 

6 000,00 m2. Predmetná referencia nie je komisiou uznaná. 

Uchádzač pre referenciu č.5 „Lesná cesta Pod Klin Beňatina - rekonštrukcia“ 

neuviedol: 

- v samotnom potvrdenom referenčnom liste objednávateľom alebo v referenčnom 

zozname stručný popis predmetu zmluvy s prípadným uvedením množstevného 

rozsahu, ktorý je uvedený v referenčnom zozname (9 926,70 m2), 

- dátum úspešného odovzdávacieho a preberacieho konania, 

- cenu predmetu zmluvy v EUR bez DPH – zmluvnú a skutočnú. Uviedol len celkový 

náklad stavby 158 326,96 € bez DPH. 

Pokiaľ by nebol uchádzač vylúčený z predmetného verejného obstarávania, bol by 

požiadaný v zmysle § 33 ods. 6 písm. a) ZoVO o doplnenie/vysvetlenie chýbajúcich 

údajov v referenčnom liste, resp. v referenčnom zozname a to v stanovenej lehote do 

5-tich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 

Komisia konštatuje, že uchádzač nesplnil minimálnu požadovaná úroveň štandardov, 

ktorá bola predpísaná v bode III.1.2. výzvy na predkladanie ponúk z VVO a časti III. 

bodu 16.3.2.2 súťažných podkladov, kde v nadväznosti na § 32 ods. 6 ZoVO, verejný 

obstarávateľ požadoval uskutočnenie minimálne piatich (5) rovnakých alebo 

porovnateľných stavebných diel ako predmet zákazky - dopravné stavby, ako sú: 

komunikácie, parkoviská s plochou jedného stavebného diela (môže pozostávať spolu 

zo stavebných objektov napr. komunikácia a parkovisko) min. 6 000 m2 a to všetko za 

predchádzajúcich 5 rokov. Komisia z 5-tich predložených referencií uznáva len 

referenciu s p.č.: 1 a 5. Na základe vyššie uvedeného v tomto bode uchádzač nesplnil 

podmienky účasti v tomto bode, preto nepostupuje do etapy vyhodnotenia ponúk a je 

vylúčený z predmetného verejného obstarávania v zmysle § 33 ods. 7 písm. a) ZoVO.  

 

1.4 – uchádzač predložil v ponuke doklady v zmysle § 28 ods. 1 písm. j) ZoVO v 

originálnom vyhotovení, t.j. predloženie údajov o strojovom a technickom vybavení, 

ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác a zároveň predložil 

vyhlásenie, že disponuje minimálnym predpísaným strojným, technickým a výrobným 

vybavením navrhovaným a dostupným pre realizáciu predmetu zákazky.  

Uchádzač pri údajoch o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k 

dispozícii na uskutočnenie stavebných prác neuviedol: sídlo a krajinu pôvodu; 

technický stav; vek (roky, prípadne motohodiny); vlastnícky stav (vo vlastníctve, 

prenajaté a pod.); ako bude zabezpečovať asfaltový betón pre realizáciu - vo 

vlastníctve, prenajaté alebo nákup asfaltového betónu.  

Pokiaľ by nebol uchádzač vylúčený z predmetného verejného obstarávania, bol by 

požiadaný v zmysle § 33 ods. 6 písm. a) ZoVO o doplnenie/vysvetlenie chýbajúcich 

údajov: preukázanie, že disponuje výrobňou asfaltového betónu, resp. ako uvažuje pri 

realizácii predmetu zákazky zabezpečiť asfaltový betón (vo vlastníctve, prenajaté 

alebo nákup asfaltového betónu) a to v stanovenej lehote do 5-tich pracovných dní odo 

dňa doručenia žiadosti. 

 

- v časti č.2 bol vylúčený uchádzač ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., Mokráň záhon 

2, 821 04 Bratislava v zmysle § 42 ods. 1 v nadväznosti na § 100 ods. 1 písm. h) 

z nasledovných dôvodov: 

- nesplnil predpísané požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky (časť 

č.2 predmetu zákazky: - názov: „Uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: 1.2 

Protipožiarna lesná cesta LANOVKA – rekonštrukcia“), ako sú uvedené v časti III. 



bode 16.2.1 a bode 14. súťažných podkladov. Uchádzač predložil vyplnený a ocenený 

Výkaz výmer – Rozpočet na časť č.2 predmetu zákazky, v ktorom nedodržal  

predpísané podmienky vyplnenia a ocenenia, t.j. uchádzač neocenil: 

- položku s p.č. 15 „Dlažba z bet. dosiek na MC do 60 kg a 100 mm“ s výmerou 5,000 

m2, 

- položku s p.č. 16 „Tvárnice melioračné TBM 2-50 50x50x10“ s výmerou 20,000 ks. 

Uvedeným konaním uchádzač pozmenil predmetnú časť č.2 predmetu zákazky a znížil 

si celkovú ponukovú cenu, pričom uchádzači mali povinnosť uviesť všetky jednotkové 

ceny v € na 2 desatinné miesta, s jednotkovou cenou vyššou ako 0,00 €. 

 

- v časti č.1 a č.2 bol vylúčený uchádzač Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, 960 93 

Zvolen v zmysle § 42 ods. 1 v nadväznosti na § 100 ods. 1 písm. h) z nasledovných 

dôvodov: 

- nesplnil predpísané požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky (časť 

č.1 predmetu zákazky: - názov: „Uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: 1.1 

Protipožiarna lesná cesta HAVRANIA DOLINA – rekonštrukcia“), ako sú uvedené 

v časti III. bode 16.2.1 a bode 14. súťažných podkladov. Uchádzač predložil vyplnený 

a ocenený Výkaz výmer – Rozpočet na časť č.1 predmetu zákazky, v ktorom 

nedodržal  predpísané podmienky vyplnenia a ocenenia, t.j. uchádzač neocenil: 

- položku s p.č. 24 „Presun hmôt pre komunikácie, kryt živičný“ s výmerou 

2 608,4791 t. 

Uvedeným konaním uchádzač pozmenil predmetnú časť č.1 predmetu zákazky a znížil 

si celkovú ponukovú cenu, pričom uchádzači mali povinnosť uviesť všetky jednotkové 

ceny v € na 2 desatinné miesta, s jednotkovou cenou vyššou ako 0,00 €. 

 

- nesplnil predpísané požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky (časť 

č.2 predmetu zákazky: - názov: „Uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: 1.2 

Protipožiarna lesná cesta LANOVKA – rekonštrukcia“), ako sú uvedené v časti III. 

bode 16.2.1 a bode 14. súťažných podkladov. Uchádzač predložil vyplnený a ocenený 

Výkaz výmer – Rozpočet na časť č.2 predmetu zákazky, v ktorom nedodržal  

predpísané podmienky vyplnenia a ocenenia, t.j. uchádzač neocenil: 

- položku s p.č. 39 „Presun hmôt pre komunikácie, kryt živičný“ s výmerou 

5 035,0343 t. 

Uvedeným konaním uchádzač pozmenil predmetnú časť č.2 predmetu zákazky a znížil 

si celkovú ponukovú cenu, pričom uchádzači mali povinnosť uviesť všetky jednotkové 

ceny v € na 2 desatinné miesta, s jednotkovou cenou vyššou ako 0,00 €. 

 

- uchádzač v predloženom vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte na časť 

č.2 predmetu zákazky urobil súčtovú chybu v oddiely 1 – Zemné práce, kde „spolu za 

oddiel“ uviedol súčet položiek s p.č. 1 až 12 s celkovou cenou 14 132,14 € bez DPH, 

pričom mal byť urobený správny súčet ocenených položiel s p.č. 1 až 14 s celkovou 

cenou 15 138,10 € bez DPH. Uvedené ale nie je dôvodom na vylúčenie ponuky alebo 

uchádzača z predmetného verejného obstarávania. V prípade nevylúčenia uchádzača, 

by bol požiadaný o opravu – odstránenie zrejmej chyby v písaní a počítaní v zmysle § 

42 ods. 2 ZoVO. 

 

- v časti č.1 a č.2 bol vylúčený uchádzač STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 

18 Bratislava v zmysle § 42 ods. 1 v nadväznosti na § 100 ods. 1 písm. h) 

z nasledovných dôvodov: 

- nesplnil predpísané požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky (časť 

č.1 predmetu zákazky: - názov: „Uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: 1.1 

Protipožiarna lesná cesta HAVRANIA DOLINA – rekonštrukcia“), ako sú uvedené 

v časti III. bode 16.2.1 a bode 14. súťažných podkladov. Uchádzač predložil vyplnený 

a ocenený Výkaz výmer – Rozpočet na časť č.1 predmetu zákazky, v ktorom 

nedodržal  predpísané podmienky vyplnenia a ocenenia, t.j. uchádzač: 



- pozmenil číslovanie jednotlivých položiek Výkazu výmer – Rozpočtu, t.j. miesto 

položiek s p.č. 1 až 24 uviedol čísla položiek s p.č. 39 až 62. Uvedené je pre verejného 

obstarávateľa neprijateľné, nakoľko sa jedná o záväznú formu Výkazu výmer – 

Rozpočtu, ktorá musí korešpondovať zo žiadosťou o nenávratný finančný príspevok 

a ďalšími dokumentmi (predpoklad financovania z fondov EÚ), 

- položku „Presun hmôt pre komunikácie, kryt živičný“ svojvoľne presunul do oddielu 

9 – Ostatné konštrukcie, pričom v preddefinovanom Výkaze výmer – Rozpočte je táto 

položka v samostatnom oddiely. Uvedené je pre verejného obstarávateľa neprijateľné, 

nakoľko sa jedná o záväznú formu Výkazu výmer – Rozpočtu, ktorá musí 

korešpondovať zo žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a ďalšími dokumentmi 

(predpoklad financovania z fondov EÚ), 

- si svojvoľne zmenil predpísané množstvo výmery položky s p.č. 24 Výkazu výmer – 

Rozpočtu (p.č. 62 v uchádzačovej pozmenenej verzii Výkazu výmer – Rozpočtu) 

z 2 608,4791 t na 3,000 t. Uvedeným neoprávneným zásahom do Výkazu výmer – 

Rozpočtu by mal uchádzač cenu celkom časti č.1 predmetu zákazky 136 595,90 € bez 

DPH miesto jeho uvedenej celkovej ceny 136 335,35 € bez DPH. 

 

- nesplnil predpísané požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky (časť 

č.2 predmetu zákazky: - názov: „Uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: 1.2 

Protipožiarna lesná cesta LANOVKA – rekonštrukcia“), ako sú uvedené v časti III. 

bode 16.2.1 a bode 14. súťažných podkladov. Uchádzač predložil vyplnený a ocenený 

Výkaz výmer – Rozpočet na časť č.2 predmetu zákazky, v ktorom nedodržal  

predpísané podmienky vyplnenia a ocenenia, t.j. uchádzač neuviedol a neocenil: 

- položku s p.č. 39 „Presun hmôt pre komunikácie, kryt živičný“ s výmerou 

5 035,0343 t. 

Uvedeným konaním uchádzač pozmenil predmetnú časť č.2 predmetu zákazky a znížil 

si celkovú ponukovú cenu, pričom uchádzači mali povinnosť uviesť všetky jednotkové 

ceny v € na 2 desatinné miesta, s jednotkovou cenou vyššou ako 0,00 €. 

 

Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk :  
-  žiadna z predložených ponúk nebola vylúčená z toho dôvodu.  

 

Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky :  
- pre časť č.1 predmetu zákazky: - názov: „Uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: 

1.1 Protipožiarna lesná cesta HAVRANIA DOLINA – rekonštrukcia“ aj 

- pre časť č.2 predmetu zákazky: - názov: „Uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: 

1.2 Protipožiarna lesná cesta LANOVKA – rekonštrukcia“ 

Inžinierske stavby, a. s., Priemyselná 7, 042 45 Košice 

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31651402. 

Pre časť č.1 a č.2 menovanému uchádzačovi bolo oznámené, že jeho ponuku obstarávateľ 

prijíma, nakoľko bola po vyhodnotení ponúk vyhodnotená ako  najúspešnejšia,  nakoľko  

uchádzač vo svojej ponuke predložil: najnižšiu ponukovú cenu predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk v porovnaní s ďalšími vyhodnocovanými uchádzačmi v etape 

vyhodnotenia ponúk podľa kritérií.    

Informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky: 

- úspešný uchádzač predložil prijateľnú ponuku pre obstarávateľa, z hľadiska dokladovej časti 

a z hľadiska ponukovej ceny predmetnej časti predmetu zákazky. 

 

Podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať 

tretím osobám, ak je známy : 

-  pre všetky časti predmetu zákazky nejestvuje predpoklad subdodávok. 

 

Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu :  
-  irelevantné pre predmetné verejné obstarávanie.  

 



Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods.1 písm. h) a l) a prekročenia podielu 

podľa § 108j ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní :  
-  irelevantné pre predmetné verejné obstarávanie, nakoľko sa nezadávala zákazka 

v oblasti obrany a bezpečnosti a v rámci tejto oblasti nebolo použité RKbZ.  

 

Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní :  
-  irelevantné pre predmetné verejné obstarávanie, nakoľko sa nezadávala zákazka 

v oblasti obrany a bezpečnosti a v rámci tejto oblasti nebola uzavretá rámcová dohoda.  

 

Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky :  
-  irelevantné pre predmetné verejné obstarávanie, nakoľko predmetné verejné 

obstarávanie nebolo zrušené.  

 

Dátum uzavretia zmluvy :                          
- na časť č.1: 27.01.2014 

- na časť č.2: 27.01.2014 

 

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa nemusela byť upozornená na dodržanie § 49 

a § 49a zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko uvedené §§ sú mimo prvej časti ZoVO 

a nevzťahujú sa na predmetné verejné obstarávanie.   
 

 

 

Vypracoval:  

dňa 07.02.2014 

Ing. Vladimír Margetaj,  

splnomocnená osoba pre ver. obstarávanie .......................................... 

 

 

Kontaktná osoba za verejného obstarávateľa: 

 

Ing. Ján Novák  ..........................................  

 


