
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, 25.04.2013  

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:                        Komunitné centrum prahový program – Lektori projektu   

     Predpokladaná hodnota zákazky:  21875,00 EUR bez DPH 
 

b) dátum uverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania a číslo oznámenia: 

     Číslo oznámenia vo VVO: 06613 - WYS 

     Vestník č.:                          112/2012 – 12.6.2012 
 

c) identifikácia vybraného záujemcu a odôvodnenie jeho výberu:  

    PETER HVORKA – EUROCONSULTING, Poničanova 47, 040 17 Košice 
 

d) identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia: 

Vzhľadom k odstúpeniu bola vyradená ponuka uchádzača Akadémia vzdelávania, pobočka 

Poprad, Mnohalova 828/23, 058 01 Poprad 
 

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: PETER HVORKA – EUROCONSULTING, Poničanova 47, 040 17 Košice  –  

najnižšia cena, podiel zadávania tretím osobám nie je známy.  
 

g) odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: 

     bola použitá metóda verejného obstarávania – podprahová zákazka 
 

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

i)  zoznam uchádzačov s ponúkanou cenou: 

lektor na prednášky z oblasti z oblasti pedagogicko-poradenských javov:    
Názov organizácie Cena celkom s DPH 

(EUR) 

Poradie 

Akadémia vzdelávania, pobočka Poprad, Mnohalova 

828/23, 058 01 Poprad 
5.887,50 Vyradená  

AVS, PhDr. Anna Krajná, Kuzmányho 905/5, 017 01 

Považská Bystrica  
9.900,00 3. - 4.  

PETER HVORKA – EUROCONSULTING, Poničanova 

47, 040 17 Košice 
9.300,00 1. 

Regionálna Inovačná agentúra, z.p.o., Heydukova 14, 040 

01 Košice 
9.900,00 3. - 4.  

KVT – Kurzy, Vzdelávanie, Tréningy, s.r.o., Zátišie 10, 

831 03 Bratislava 
10.687,50 5. 

V a V Services, s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov 14.398,80 6. 

GERIALI, s.r.o., Antona Prídavku 20, 080 01 Prešov  9.800,00 2. 

 

j)  dátum podpísania zmluvy s úspešným uchádzačom:  24.04.2013 
 

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

                                                       podpis  



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, 25.04.2013  

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:                        Komunitné centrum prahový program – Lektori projektu   

     Predpokladaná hodnota zákazky:  21875,00 EUR bez DPH 
 

b) dátum uverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania a číslo oznámenia: 

     Číslo oznámenia vo VVO: 06613 - WYS 

     Vestník č.:                          112/2012 – 12.6.2012 
 

c) identifikácia vybraného záujemcu a odôvodnenie jeho výberu:  

    PETER HVORKA – EUROCONSULTING, Poničanova 47, 040 17 Košice 
 

d) identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia: 

nebol vylúčený žiadny uchádzač  
 

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: PETER HVORKA – EUROCONSULTING, Poničanova 47, 040 17 Košice  –  

najnižšia cena, podiel zadávania tretím osobám nie je známy.  
 

g) odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: 

     bola použitá metóda verejného obstarávania – podprahová zákazka 
 

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

i)  zoznam uchádzačov s ponúkanou cenou: 

    lektor na prednášky z oblasti sociálno-psychologických javov 
Názov organizácie 

 

Cena celkom 

(EUR) 

Poradie 

Akadémia vzdelávania, pobočka Poprad, Mnohalova 828/23, 

058 01 Poprad 
7.880,00 4. 

AVS, PhDr. Anna Krajná, Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská 

Bystrica  
7.425,00 3. 

PETER HVORKA – EUROCONSULTING, Poničanova 47, 

040 17 Košice 
 

7.200,00 

1. 

Regionálna Inovačná agentúra, z.p.o., Heydukova 14, 040 01 

Košice 
13.200,00 6. 

KVT – Kurzy, Vzdelávanie, Tréningy, s.r.o., Zátišie 10, 831 03 

Bratislava 
14.250,00 7. 

V a V Services, s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov 10.798,80 5. 

GERIALI, s.r.o., Antona Prídavku 20, 080 01 Prešov  7.350,00 2. 

 

j)  dátum podpísania zmluvy s úspešným uchádzačom:   6.3.2013 
 

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

                                                       podpis   

  


