
Správa o zákazke 
 

podľa  § 21 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z.  

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

a.1)  Identifikácia verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa 

Úradný názov:  Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.    IČO:  31642365 

Poštová adresa: Dolný Harmanec   51 

Mesto/obec:  Dolný Harmanec Slovenská republika 

 

PSČ:  976 03 

Kontaktné miesto (miesta): Dolný Harmanec   51, 976 03  Dolný Harmanec 

 

Telefón:  048/414 24 34   

Fax:     

Kontaktná osoba:  Ing. Eduard Apfel  

E-mail:  e.apfel@lesybb.sk   

Internetová adresa: :http://www.lesybb.sk  

 

a.2) Predmet a hodnota zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému 
Názov zákazky:  Protipožiarna lesná cesta Hančky-Krupné uhlisko     

 

  X      Zákazka 

 

        Vypracovanie rámcovej  

        dohody 

       Vytvorenie dynamického  
      nákupného systému (DNS) 

Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je uplatniteľný) 

Hlavný predmet  45.23.31.20-6          FB08-8   

 

          tovary    

 

 X         stavebné práce  

 

          služby 

Predpokladaná celková hodnota zákazky, nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody,  alebo celkové množstvo a 

rozsah v rámci DNS, alebo vrátane všetkých častí a opcií, ak je uplatniteľné (uveďte len číslo) 

 

Predpokladaná hodnota:  941 376   € bez DPH        ALEBO  rozpätie od:   do:     

  

Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov spoločenstva áno X nie    

Ak áno,  odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):   Program rozvoja vidieka SR 2007-2013, Os 2, opatrenie 

2.1 - Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení.   

 

 

 

b) Použitý postup zadávania zákazky 

      Verejná súťaž   

      Užšia súťaž   

     Užšia súťaž so skrátenými lehotami    

    Rokovacie konanie so zverejnením    

   Rokovacie konanie so zverejnením so skrátenými lehotami   

       Rokovacie konanie bez zverejnenia   

    Súťažný dialóg   

 X   Podprahová zákazka 

 



c) Uverejnenie oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania 

 

ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKEJ ÚNIE (Official Journal of the European Union) 

Predbežné oznámenie                                                ALEBO       Oznámenie o profile kupujúceho           

Číslo oznámenia v Ú.v. EÚ:    /S    z      

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania     X     ALEBO       Zjednodušené oznámenie (DNS)         

Oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov                      

 

Číslo oznámenia v Ú.v. EÚ:   /S    z     

 

Oznámenie o  výsledku                                           X    ALEBO   

Oznámenie o výsledku súťaže návrhov                             

 

Číslo oznámenia v Ú.v. EÚ:  /S       z     

 

Iné predchádzajúce uverejnenia (oznámenie/oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky       áno      nie       X   

Číslo oznámenia v Ú.v. EÚ:  /S       z     

 

VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (VVO) 

Predbežné oznámenie                                                ALEBO       Oznámenie o profile kupujúceho           

Číslo oznámenia vo VVO:      číslo VVO    z      

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania     X     ALEBO       Zjednodušené oznámenie (DNS)          

Oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov                     

 

Číslo oznámenia vo VVO: 18021 - WYP     číslo VVO  213/2013 z  31.10.2013  

 

Oznámenie o  výsledku                                           X    ALEBO    

Oznámenie o výsledku súťaže návrhov                             

 

Číslo oznámenia vo VVO: bez zverejnenia     číslo VVO  182/2014 z  22.01.2014  

 

Iné predchádzajúce uverejnenia (oznámenie/oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky       áno      nie       X 

Číslo oznámenia vo VVO:      číslo VVO   z    

 

 

d) Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu 
          

 

e)  Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia 
       

 

f)  Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk 
        



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    

 

Rozdelenie na časti: áno            nie    X           
 

Úradný názov:  Via - kom s.r.o.  IČO:  45 472 718  

 

Poštová adresa: Kukučinova 39 

Mesto/obec: Trenčín Slovenská republika   PSČ: 911 01   

 

Kontaktná osoba: Ivan Lalo   

E-mail: viakom@centrum.sk   

 

Telefón: +421 905252519  

 

Fax:    

 

Internetová adresa:   

 

Odôvodnenie výberu jeho ponuky (uveďte paragraf a stručné odôvodnenie)  

§ 42 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Ponuka je najnižšia, čo predstavuje najvýhodnejšiu ponuku. 

 

Dátum uzatvorenia zmluvy:  21.01.2014    

 

Podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý má úspešný uchádzač v úmysle zadať tretím osobám, ak je 

známy (uveďte len číslo, ak je predpoklad subdodávok v rámci zmluvy) 

 

Hodnota:    € bez DPH   

 

Podiel:    (%)   Nie je známe:        

 

 



h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu 

          

 
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 § 108h ods. 2  

    Neuplatňuje sa. 

 

k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky 

       
 

 

Odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie 

Meno a priezvisko, titul:  Jaroslav Babic   

Registračné číslo H0476-554-2005   

E-mail: babic@euprojekty.sk   Telefón: 0911 822 711   

 
Evidenčné číslo spisu:  2013_0016   

 

 


