
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, 02.11.2012  
 

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:                             Dom smútku Svidník - parkovisko   

     Predpokladaná hodnota zákazky:  55.939,00 EUR bez DPH 

 

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

     Číslo oznámenia vo VVO: 9600 - WYP 

     Vestník č.:                          155/2012 – 14.8.2012 

 

c) identifikácia vybraného záujemcu a odôvodnenie jeho výberu:  

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

 

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

o H.K.K. mont, s.r.o., Pionierska 361, 089 01 Svidník - uchádzač nepredložil ponuku 

v zmysle súťažných podkladov. Bol predložený iba vyplnený výkaz výmer. Neboli 

predložené žiadne iné doklady (podmienka účasti) uvedené vo výzve a v súťažných 

podmienkach.   

 

o STAVBET – OP, s.r.o., Bardejovská 207/36, 089 01 Svidník - uchádzač nepredložil 

ponuku v zmysle súťažných podkladov. Neboli predložené doklady (podmienka účasti    

- zoznam stavieb uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov, Prehľad o celkovom 

obrate za roky 2009, 2010 a 2011 - prehľad o celkovom obrate dosiahnutom v oblasti, 

ktorej sa predmet zákazky týka – čestné vyhlásenia podpísané štatutárnym zástupcom 

uchádzača) uvedené vo výzve a v súťažných podmienkach. 

 

o Uchádzač EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17, 080 01 Prešov listom zo dňa 28.9.2012, 

doručenom verejnému obstarávateľovi mailom dňa 1. októbra 2012 oznámil, že 

odstupuje od uzavretia zmluvy o dielo.  
 

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

 
Názov organizácie 

 

Cena bez DPH 

(EUR) 

DPH 

(20%) 

(EUR) 

Cena celkom 

(EUR) 

 

Poradie 

1. EKOPRIM, s.r.o., Strojnícka 

17,  Prešov 

49.658,88 9.931,78 59.590,66 vyradený 

2. H.K.K. mont, s.r.o., 

Pionierska 361, 089 01 

Svidník 

55.239,33 11.047,87 66.287,20 vylúčený 

3. SVIDGAS, s.r.o., J. Gagarina 

244, 089 01 Svidník 

60.822,26 12.164,45 72.986,71 2. 

4. STAVBET – OP, s.r.o., 

Bardejovská 207/36, 089 01 

Svidník 

52.108,55 10.421,71 62.530,26 vylúčený 

5. Inžinierske stavby, a.s., 

Priemyselná 7, 042 45 Košice 

59.916,84 11.983,37 71.900,21 1. 

 

j)  dátum podpísania zmluvy s úspešným uchádzačom:  30.10.2012 
 

 

 

 

 

 

 

Spracoval: Ing. Ľuboš Čepan                                     

 

 

                                                                                 ........................................ 

                                                       podpis   


