
Obec Vyšný Kazimír 
Úprava miestnych komunikácií 

Zákazka zadávaná podľa §9 ods. 9 - práce 
Správa o VO podľa §21 

Správa o zákazke podľa §21, ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 
Verejný obstarávateľ:                     Obec Vyšný Kazimír  
  Obecný úrad, Vyšný Kazimír č. 57, 094 09 Sedliská 

Zákazka: Zákazka podľa §9, ods. 9  – zákazka na uskutočnenie práce 
Postup verejného obstarávania: Výzva na predkladanie cenových ponúk 
Predmet zákazky:  Úprava miestnych komunikácií 
 
 

a) identifikácia verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky, rámcovej 
dohody alebo dynamického nákupného systému: 

 
Názov verejného obstarávateľa:  Obec Vyšný Kazimír 

Sídlo verejného obstarávateľa: Obecný úrad, Vyšný Kazimír č. 57, 094 09 Sedliská 
Zastúpený: Bc. Michal Duda, starosta obce Vyšný Kazimír 
IČO: 00332801  
DIČ: 2020630458 
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Vranov nad Topľou 
Číslo účtu: 17327632/0200 
Telefón: 0574422001 
Mobil: 0915949617 
E – mail:  ocu.vkazimir@stonline.sk 
www.vysnykazimir.eu 
 (ďalej  „verejný obstarávateľ“) 

 
Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods. 1, písmeno b) zákona č 25/2006 Z. z. 

 

Názov zákazky: Úprava miestnych komunikácií 
 

Predmetom realizácie zákazky je oprava miestnej komunikácie. Existujúca miestna komunikácia má 
poškodený asfaltový kryt, vyrovná sa povrch z ACo 11, na ktorý sa zrealizuje kryt z ACo 11 hr. 40 
mm hr. 50 mm. 
Plocha miestnej komunikácie: 690,00 m2. 

 
Predpokladaná hodnota zákazky: 8 396,67 €. 

 b) Použitý postup zadávania zákazky: Výzva na predkladanie cenových ponúk - zákazka 
zadávaná podľa §9, ods. 9  – zákazka na uskutočnenie prác. 

 
c) dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len „európsky vestník“) a 

vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len „vestník“) a čísla týchto oznámení: 
Predbežné: 
EÚ: neuplatňuje sa  
UVO: neuplatňuje sa 
 
Vyhlásenie: 
EÚ: neuplatňuje sa 
UVO: neuplatňuje sa 
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Výsledok: 
EÚ: neuplatňuje sa 
UVO: neuplatňuje sa. 
 
 d) identifikáciu vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu: Neuplatňuje sa. 
 

e)  identifikáciu vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia: 
Neuplatňuje sa. 

 
f) odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: Neuplatňuje sa. 

 
g) identifikáciu úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo 

rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy:  
 
Identifikácia úspešného uchádzača: EUROVIA SK, a. s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 

31651518. 

Návrh úspešného uchádzača na plnenie kritéria:  10 008,01 €. 

Odôvodnenie výberu: Vybraná najnižšia cena. Úspešný uchádzač ponúkol najnižšiu cenu. 

 

Cena v €  Por. č. Dodávateľ 

(obchodné meno, adresa 

jeho sídla) bez DPH s DPH 

Ďalšie údaje na 

vyhodnotenie 

cenových ponúk 

Dátum a poznámka 

 

1. J.V.S., s. r .o., Pionierska 

24, 080 05 Prešov 

9 452,67 € 

 

11 343,20 

€ 

 

 Tretia cena v poradí  

2. EUROVIA SK, a. s., 

Osloboditeľov 66, 040 17 

Košice 

8 340,01 € 

 

10 008,01 

€ 

 

 Najnižšia cena  

3. C.M.R. Slovakia, s. r .o., 

Bardejovská 13, 080 06 

Prešov - Ľubotice 

8 926,44 € 

 

10 711,73 

€ 

 

 Druhá cena v poradí 

 
Podiel zákazky, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám: Neuplatňuje sa. 
 

h) odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: Neuplatňuje sa. 
 
i) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 

108j ods. 1 písm. k): Neuplatňuje sa. 
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j) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2: Neuplatňuje sa. 

 
k)  dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:  

 
Neuplatňuje sa. 

 
Vyšný Kazimír, dňa 14.11.2013 

 
 

 
 

.................................................................. 

                    Ing. Ján Halgaš 

  osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 
           


