
Obec RAKOVEC NAD ONDAVOU 
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 
 

 

 

SPRÁVA O ZÁKAZKE 

podľa § 24 ods. 2 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

a) Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Rakovec nad Ondavou 

b)Predpokladaná hodnota zákazky spolu: 10 000,- 

c) Uverejnené oznámenia: Výzva na predkladanie cenových ponúk zverejnená na web 
stránke obce a zaslanie výzvy trom firmám mailom. 

d) Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu: 

P.č. Uchádzač – obchodné meno a sídlo Navrhovaná celková cena 
s DPH 

1. NAŠ-klampiar, s.r.o., Rakovec nad Ondavou 188, 07203 11 841,12  Eur 

2. František Šimurda, Mierová 80, 06601 Humenné 12 875,35  Eur 

3. PAK-STAV s.r.o., 09412 Vechec 177  13 542,00  Eur 

 

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 úspešných uchádzač má v úmysle zadať subdodávateľom a ich 
identifikáciu, ak sú známi: 

Úspešný uchádzač: NAŠ-klampiar, s.r.o., Rakovec nad Ondavou 188, 07203 

Odôvodnenie výberu ponuky: kritériom pre vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena za 
realizáciu zákazky. 

Podiel Subdodávok: 

Celková konečná hodnota zákazky: ..... 11 841,12....... Eur s DPH 



h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu, priameho 
rokovacieho konania alebo zadávania koncesie podľa § 101 ods. 2: ak sa uplatňuje 

i) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písme h) a l) a prekročenia podielu 
podľa § 135 ods. 1 písm. k): ak sa uplatňuje 

j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2: ak sa uplatňuje 

k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, koncesie, súťaže návrhov alebo 
dôvody nezriadenia dynamického nákupného systému: ak sa uplatňuje 

l)Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie: ak sa uplatňuje 

m) Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia: ak sa uplatňuje 

n) Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na 
účely prípravy postupu verejného obstarávania: ak sa uplatňuje 

 

V Rakovci nad Ondavou, 10.9.2019 

 

 

 

 

                                                                                                             MVDr. Peter Olejník 

                                                                                                                   starosta obce 

 

 

Správu spísal: 

Martina Šuhajdová 

 

 

 


