Mesto Spišská Stará Ves
Mestský úrad, Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves
tel.: 052/418 04 11, fax: 052 / 468 11 03
mesto@spisskastaraves.sk; www.spisskastaraves.sk

SPRÁVA O ZÁKAZKE
(v zmysle § 24 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

písm. a)
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Spišská Stará Ves
Sídlo:
Mestský úrad, Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves
Zastúpený:
Ing. Jozef Harabin, primátor mesta
IČO:
00 326 526
DIČ:
2020697283
IČ DPH:
neplatca DPH
Tel.:
+ 421 (0)52/ 418 04 11
Fax:
+ 421 (0)52/ 468 11 03
E-mail:
mesto@spisskastaraves.sk
Internetová stránka: www.spisskastaraves.sk
písm. b)
Použitý postup zadávania zákazky
Podlimitná zákazka v zmysle § 5 ods. 3 písm. f) ZoVO bez využitia elektronického trhoviska a bez
použitia elektronickej aukcie postupom podľa § 113 až 115 ZoVO
písm. c)
Dátum uverejnenia výzvy na predkladania ponúk vo Vestníku verejného obstarávania
Vestník verejného obstarávania č. 178/2016 zo dňa 13.9.2016 pod značkou 12790 - WYP
písm. d)
Identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu:
irelevatné
písm. e)
Identifikácia vylúčených uchádzačov a odôvodnenie ich vylúčenia:
M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice
Korešpondenčná adresa:
M – SILNICE SK s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina
Predložený ocenený Výkaz výmer – Rozpočet nebol vyplnený podľa zaslanej prílohy č. 3
súťažných podkladov. V ocenenom Výkaze výmer–Rozpočte neboli ocenené nasledovné položky:
položka č. 6 v SO 01, položka č. 20 v SO 02 a položka č. 12 v SO 06. Na základe uvedeného bol
uchádzač požiadaný v zmysle § 113 ods. 1 v nadväznosti na § 53 ods. 1 ZoVO o vysvetlenie/doplnenie
ponuky, kde sa nachádzajú ocenené uvedené položky.

Vzhľadom na skutočnosť, že požadované vysvetlenie /doplnenie nebolo v určenej lehote doručené
na požadovanú adresu povereného zástupcu verejného obstarávateľa, ponuka bola v zmysle § 113
ods. 1 v nadväznosti na § 53 ods. 5 písm. c2) ZoVO vylúčená.
písm. f)
Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk
Nebola vylúčená žiadna ponuka pre mimoriadne nízku ponuku/cenu
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písm. g)
Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky, ktorý
úspešný má v úmysle zadať subdodávateľom a ich identifikácia
CESTY SK s.r.o., Mojmírova 8, 040 01 Košice
Kontaktná adresa:
CESTY SK s.r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
Ponuka uvedeného uchádzača bola vyhodnotená ako najúspešnejšia, nakoľko vo svojej ponuke predložil:
 najnižšiu ponukovú cenu celkom celého predmetu zákazky z vyhodnocovaných ponúk. Cena bola
vyhodnotená v tomto jedinom kritériu ako najnižšia.
Podiel subdodávky: 00,00 %
 Ponuková cena: 197 928,54 EUR vrátane DPH.

písm. h)
Odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu, priameho
rokovacieho konania alebo zadávania koncesie podľa § 101 ods. 2 ZoVO
irelevatné
písm. i)
Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods.1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa
§ 135 ods. 1 písm. k) ZoVO
irelevatné
písm. j)
Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods.2
irelevatné
písm. k)
Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, koncesie, súťaže návrhov alebo
dôvody nezriadenia dynamického nákupného systému
irelevatné
písm. l)
Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie
irelevatné – Zákon v danom čase nestanovuje povinnosť elektronickej komunikácie. V procese
verejného obstarávania boli použité tak elektronické ako aj neelektronické prostriedky
komunikácie.
písm. m)
Zistený konflikt záujmov a následné prijaté opatrenia
irelevatné – nezistené skutočnosti vedúce ku konflikte záujmov
písm. n)
Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na účely
prípravy postupu verejného obstarávania
irelevatné – v príprave postupu neboli predbežne zapojení záujemcovia alebo uchádzači

.....................................................
Ing. Peter Bendík
poverená osoba pre VO
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