
Mestský   úrad    vo    S v i d n í k u 
odbor výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja  

Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník 
 

                                      Svidník, 22.09.2011  
 

 

Správa o vykonanom verejnom obstarávaní 
(§ 21, ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a o doplnení niektorých zákonov) 
 

a) identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnotu zákazky: 
     Verejný obstarávateľ:                    Mesto Svidník 
     Názov zákazky:                              Dokument starostlivosti o dreviny v meste Svidník  
     Predpokladaná hodnota zákazky:  34.500,00 EUR bez DPH 
 

b) dátum uverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania a číslo oznámenia: 
     Číslo oznámenia vo VVO: 05541 - WYS 
     Vestník č.:                           141/2011 – 21.7.2011  
 

c) identifikácia vybraného záujemcu a odôvodnenie jeho výberu:  
    Ing.  Martin Kolník, VELES, Tatranská 20, 080 01 Prešov 
 

d) identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia: 
    Artgardenia, s.r.o., Milosrdenstva 19, 040 01 Košice - neboli predložené doklady  týkajúce sa: 
 
 

PODMIENKY Ú ČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ , TÝKAJÚCE SA FINAN ČNÉHO A 

EKONOMICKÉHO POSTAVENIA  
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): Ročný obrat podľa 
jednotlivých rokov doplní rozpisom zákaziek (min. úplný názov a objednávateľ) a obratu 
viažuceho sa k príslušnej zákazke v príslušnom roku, podpísaným štatutárnym zástupcom 
uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s odtlačkom pečiatky  
uchádzača.   

PODMIENKY Ú ČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ , TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO 

ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
Uchádzač o účasť vo verejnom obstarávaní musí predložiť nasledovné doklady, ktorými splní 
podmienky účasti: 
 

Požaduje sa predloženie dokladov podľa § 28 ods. 1 písm. g)  - údaje o vzdelaní a odbornej 
praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných 
za poskytnutie služby. Zoznam bude opatrený odtlačkom pečiatky a podpisom štatutárneho 
zástupcu (zástupcov) uchádzača.  

 

e) odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:  
    nebola vylúčená ponuka z dôvodu nízkej ceny 
 

f) identifikáciu úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky 
    alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak     
    je  známy:    Ing.  Martin Kolník, VELES, Tatranská 20, 080 01 Prešov – najnižšia cena,  
    podiel zadávania tretím osobám nie je známy.  
 

g) odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: 
     dané metódy neboli použité  - použitá metóda verejného obstarávania – podprahová zákazka 
 

h) dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: postup zadávania nebol zrušený 
 

 
 



2 

i)  zoznam uchádzačov s ponúkanou cenou: 
 
Názov organizácie 

 
Cena bez DPH 

(EUR) 
DPH (20%) 

(EUR) 
Cena 

celkom 
(EUR) 

Poradie 

 

1. EKOJET s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 
Bratislava 

 

 
25.650,00 

 
5.130,00 

 
30.780,00 

 
4 

 

2. HBH Projekt, spol. s r.o.,  Partizánska cesta 
97, 974 01 Banská Bystrica   

 
24.030,70 

 
4.806.14 

 
28.836,84 

 
2 

 

3. Artgardenia, s.r.o., Milosrdenstva 19, 040 01 
Košice   

 
33.900,00 

 
6.780,00 

 
40.680,00 

 nesplnenie 
podmienok 

účasti  
 

4. Ing.  Martin Kolník, VELES, Tatranská 20, 
080 01 Prešov  

 
21.325,00 

 
0,00 

 
21.325,00 

 
1 

 

5. doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc., 
Moskovská 32, 949 01 Nitra  

 
30.411,29 

 
0,00 

 
30.411,29 

 
3 

 
 
j)  dátum podpísania zmluvy s úspešným uchádzačom: 22.09.2011 
 

 
 
Spracoval: Ing. Ľuboš Čepan                                                             ........................................ 
                                                       podpis   


