
Verejný obstarávateľ:   Obec Malý Slavkov, OcÚ Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov 

Predmet obstarávania: Malý Slavkov, Rekonštrukcia miestnych komunikácií – časť chodníky 

Podlimitná zákazka, druh zákazky:  stavebné práce 

 

 

 

 
 

 

 

Správa o zákazke 
vypracovaná podľa § 21ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") 

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa : Obec Malý Slavkov, OcÚ Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov,  
 IČO: 31 984 673 
 
2. Predmet zákazky : Malý Slavkov, Rekonštrukcia miestnych komunikácií – časť chodníky  
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky :  49 644,33 €  bez DPH 

 Použitý postup zadávania zákazky : podlimitná zákazka - verejná súťaž 

 
4. Dátum uverejnenia oznámenia vo vestníku VO a číslo oznámenia : Vestník č. 133/2013 - 10.07.2013 
 
5. Identifikácia uchádzačov, ktorý predložili ponuku. 

 

Por. č. Názov spoločnosti 

1 Inžinierske stavby, a.s, Priemyselná  7, Košice  042 45 

2 EUROVIA SK, a.s., Závod Prešov, Jelšová 24, 080 01 Prešov 

3 Pavel Bachleda – BAPAS, Osloboditeľov 2199/1, 059 01 Spišská Belá 

4 C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská  13, 080 06 Ľubotice 

5 JUNO DS, s.r.o., Lipova  17, 064 01 Stará Ľubovňa 

 
  
6. Identifikácia vylúčených uchádzačov a odôvodnenie ich vylúčenia :    

•    Inžinierske stavby, a.s. – nepredloženie dokladov na preukázanie splnenia  podmienok účasti podľa §27 a 
§28 zákona; bližšie uvedené v oznámení o vylúčení uchádzača. 

•   Pavel Bachleda – BAPAS - nepredloženie dokladov na preukázanie splnenia  podmienok účasti podľa §26 
ods. 2 písm. a-d) a §28 ods. 1 písm. g) zákona; bližšie uvedené v oznámení o vylúčení uchádzača. 

•   JUNO DS, s.r.o.  - nepredloženie dokladov na preukázanie splnenia  podmienok účasti podľa §27 ods. 1 
písm. d); bližšie uvedené v oznámení o vylúčení uchádzača (ponuky). 

•   EUROVIA SK, a.s., Závod Prešov, Jelšová 24, 080 01 Prešov - V zákonnej lehote, do 5 pracovných dní od 
doručenia žiadosti uchádzačovi, nebolo verejnému obstarávateľovi doručené písomné odôvodnenie  

 
7. Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk : Nebola vylúčená žiadna ponuka 
 
8. Identifikácia úspešného uchádzača : C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská  13, 080 06 Ľubotice 

 Odôvodnenie výberu jeho ponuky :   najnižšia cena 

 Podiel zákazky, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám :  Nie je známy 
 
9.  Náležitosti správy podľa § 21 ods. 3 písm. h) – k) zákona č. 25/2006 Z.z. : nevzťahuje sa 
 
 
 
 

  

Ladislav Oravec  

starosta obce  

v zastúpení : Ing. Rastislav Tapšák 

na základe plnomocenstva 


