
 

 
S P R Á V A   O   Z Á K A Z K E 

v zmysle § 24 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní”) 
 
 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA  
 

Úradný názov:  Mesto Krompachy 

Adresa:  Námestie Slobody 1 

Mesto/obec:  Krompachy PSČ:       053 42 

IČO:  00329282 

Kontaktná osoba:  Ing. Eva Stehlíková 

E-mail:  eva.stehlikova@krompachy.sk Telefón:  +421 533818685 

 
2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA  

Verejný obstarávateľ Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 
 

Postup verejného obstarávania Podlimitná zákazka §113 - §114 zákona č. 343/2015 
o verejnom obstarávaní 

Zverejnenie zákazky VVO č.68/2017 – 05.04.2017, Oznámenie 4404 – WYP 
 

Názov predmetu zákazky Dom kultúry – strešná konštrukcia 
 

 
 
 

PREDPOKLADANÁ HODNOTA 
ZÁKAZKY:  

144 488,14 Eur bez DPH  

IDENTIFIKÁCIA VYBRATÝCH 
ZÁUJEMCOV A ODÔVODNENIE 
ICH VÝBERU  

Nebolo uplatnené 

IDENTIFIKÁCIA VYLÚČENÝCH 
UCHÁDZAČOV ALEBO 
ZÁUJEMCOV A ODÔVODNENIE 
ICH VYLÚČENIA  

INTERBAU, s.r.o., 082 71 Brezovica 520 
Menovaný uchádzač nedoručili písomné vysvetlenie ponuky na základe 
požiadavky verejného obstarávateľa v lehote do dvoch pracovných 
dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie  

EURO – BAU, s.r.o., Dúhová 40, 040 01 Košice 
Menovaný uchádzač nedoručili písomné vysvetlenie ponuky na základe 
požiadavky verejného obstarávateľa v lehote do dvoch pracovných 
dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie  

ODÔVODNENIE VYLÚČENIA 
MIMORIADNE NÍZKYCH PONÚK  

Nebolo uplatnené 

IDENTIFIKÁCIA ÚSPEŠNÉHO 
UCHÁDZAČA A ODÔVODNENIE 
VÝBERU JEHO PONUKY, PODIEL 

STAVGEO, s.r.o., Popradská 2416/64J, 040 011 Košice – mestská časť 

Západ 



ZÁKAZKY, KTORÝ MÁ V ÚMYSLE 
ZADAŤ SUBDODÁVATEĽOM 

Uchádzač ponúkol najnižšiu celkovú cenu za uskutočnenie stavebných 
prác a najkratšiu lehotu výstavby , ktoré sú predmetom zákazky. 

Podiel subdodávky: nie je známy 

DOVODY ZRUŠENIA POUŽITÉHO 
POSTUPU 

Po vyhodnotení doručených ponúk verejný obstarávateľ vyzval 
úspešného uchádzača na poskytnutie riadnej  súčinnosti potrebnej na 
uzavretie zmluvy. Úspešný uchádzač mailom verejnému 
obstarávateľovi oznámil, že cit.: „nemôže uzatvoriť ZoD, nakoľko toho 
času získal  a realizuje iné zákazky, ktoré si vyžadujú značne kapacity. 
Táto skutočnosť, resp. tento stav nastal  až po vyhodnotení Vašej 
súťaže“.  

Na základe uvedeného u verejného obstarávateľa v priebehu postupu 
zadávania zákazky sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo 
predmetné verejné obstarávanie a vyskytli sa dôvody hodné 
osobitného zreteľa, pre ktoré nemôže v procese zadávania zákazky 
pokračovať. 
Verejný obstarávateľ v súlade s  § 57 ods. 2 zákona o verejnom 
obstarávaní predmetné zadávanie zákazky zrušil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Iveta Rušinová, v. r.  

             primátorka mesta 


