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S P R Á V A     O    Z Á K A Z K E 

(§ 21 ods. 2 zákona) 

 

 
  
   TOVARY 
 

   STAVEBNÉ PRÁCE 

 

   SLUŽBY 

                     

     Nadlimitná zákazka 

  
                   

     Podlimitná  zákazka 

 

 

 

a) Identifikácia verejného obstarávateľa 

Úradný názov:  

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 
IČO:  
37936859 

Poštová adresa:  

Jesenná 14 
DIČ:  

 

Mesto/obec:  

Prešov 
PSČ:  
080 01 

Kontaktné miesto (miesta):  

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, 

 Jesenná 14,080 05 Prešov 

Kontaktná osoba: Dana Repeľová 

Telefón:  

+042517563700 

E-mail:  
obstaravanie@sucpsk.sk 

Fax:  

+042517563711 

 

Predmet  zákazky:   

Dvojnápravové nákladné vozíky na prepravu strojov 
Predpokladaná hodnota zákazky: 

54 000  € bez DPH 

 

b) Použitý postup zadávania zákazky: Priame rokovacie konanie 

 

c) Uverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 

Číslo oznámenia vo VVO: 0321/2013-IBT dňa 09/10/2013 

 

d) Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu: 

Obchodné meno a sídlo uchádzača 

Autocar – ťažné zariadenia s.r.o. Kocmál  460/22, 026 01 Dolný Kubín 

Adipsia s.r.o. Jasov 570, 044 23 Jasov 

LMM s.r.o. Klenova 24, 831 01 Bratislava 

 

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
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Záujemci boli vybraní z dôvodu, že prejavili záujem zúčastniť sa pôvodného postupu zadávania 

zákazky verejnou súťažou a požiadali o zaslanie súťažných podkladov.  

 

e) Identifikácia vylúčených uchádzačov a odôvodnenie ich vylúčenia: 

Neuplatňuje sa  

 

f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk : 

Neuplatňuje sa  

 

g) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky : 

Úradný názov:  

Autocar – ťažné zariadenia s.r.o. 
IČO:  

36408905 

Poštová adresa:  

Kocmál 22 
DIČ:  

 

Mesto/obec: 

Dolný Kubín 

PSČ:  
026 01 

Kontaktné miesto (miesta):  

Kontaktná osoba:  

Telefón:  

 

Odôvodnenie výberu:  

Ponuka bola prijatá z dôvodu splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, 

dodržania požiadaviek verejného obstarávateľa a predloženia najnižšej ceny na predmet zákazky. 

Podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať tretím osobám (ak je známy):  

 

 

h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: 

§ 58 písm a) 

Verejný obstarávateľ vyhlásil proces verejného obstarávania na dodanie tovaru s názvom 

zákazky: Dvojnápravové nákladné vozíky na prepravu strojov prostredníctvom výzvy na 

predkladanie ponúk zverejnenej dňa 31.8.2013 vo VVO č. 170/2013 pod značkou 14901-WYT. 

Z dôvodu, že v termíne na predkladanie ponúk nebola verejnému obstarávateľovi doručená ani 

jedna ponuka, verejný obstarávateľ použil na pôvodný predmet zákazky zadávanie postupom 

priameho rokovacieho konania.  

 

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

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

Neuplatňuje sa  

 

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

Neuplatňuje sa  

 

k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:  

Neuplatňuje sa  

 

 


