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Obec Pribylina 
Obecný úrad,  Pribylina 384, 032 42 Pribylina 

Verejný obstarávateľ  

K č. j. 688/2013 

 
 

Správa o zákazke 

 

§21  ods. 2, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a  doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení 

 

a.)  Identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky 

Verejný obstarávateľ :       Obec Pribylina 

Adresa ::                               Obecný úrad, Pribylina 384/6, 032 42 Pribylina 

IČO :                                     00315 711 

DIČ :                                     2020581640 

       Predmet zákazky : uskutočnenie stavebných prác na stavbe: 

      „Rekonštrukcia miestnych komunikácií Pribylina“            

       Hodnota zákazky - predpokladaná hodnota zákazky :    

       421 724,00€ bez DPH podľa PD, po úprave PD bola cena stanovená na výšku 

430.561,46€ bez DPH. 

 

b.) Použitý postup zadávania zákazky:  Podlimitná zákazka - verejná súťaž 

c.) Dátum uverejnenia oznámenia : 

 v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len európsky vestník) – nebolo 

 vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len „vestník") a čísla týchto oznámení - 

pod č. 200/2013 dňa 12.10.2013,  pod č.16771 - WYP  

 

d.) Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu :   

     Po zverejnení oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania boli v súlade s ustanovením         

§99 ods.5.)  zaslané výzvy trom záujemcom. Celkovo sa prihlásilo do procesu VO 21 

záujemcov. V lehote na predkladanie ponúk predložili ponuky 9 uchádzači. 

     Odôvodnenie výberu :  

     Verejný obstarávateľ disponuje dostatočnými informáciami a vedomosťami o vybratých 

záujemcoch a ich referenciách, nakoľko sa títo pravidelne zúčastňujú  súťaží realizovaných 

verejným obstarávateľom. 

 

e.) Identifikácia vylúčených uchádzačov a odôvodnenie ich vylúčenia : bezpredmetné 

      

 f.) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk  - nebolo  

 



2 

 

 g.) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel 

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

osobám, ak je známy: 

 1. Názov uchádzača :    

Slovenské inžiniersko priemyslové stavby spol. s r.o. Moyzesova 184, 033 01 

Liptovský Hrádok, IČO : 00 31596436 

              

      2. Zdôvodnenie:   

          Uchádzač ponúkol najnižšiu cenu, ktorá dosiahla 3 body čo bolo najnižší  počet bodov. 

          Ponuka je reálna a prijateľná.  

          Zmluvná cena : s DPH 274 088,55€. 

 

      3. Podiel zákazky tretie osoby: max. 15% z hodnoty diela. 

 

      h.)  Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu : 

                   1. Rokovacie konanie : nepoužilo sa 

                   2. Súťažný dialóg :       nepoužil sa  

 

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

podielu podľa § 108j ods. 1 písm. k): bezpredmetné  

j.) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108 h ods. 2: bezpredmetné  

 

k.) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky : neboli 

 

       Pribylina 12/2013 

 

                 

 

 

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

                                                                                                                 Ing. Milan Kohút 

                                                                                                                         starosta  

 

 

 

Vypracoval : Dana Kičinová                                          


