
Správa o zákazke 
 

zadávanej v zmysle  §  117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  

 

Rekonštrukcia vestibulu a vstupu na sekretariáte školy 
 
 

A. Identifikácia verejného obstarávateľa, predmet zákazky a hodnota zákazky 
 
     1. Identifikácia verejného obstarávateľa:    
 
          Názov:                        Základná škola Pugačevova 1381/7,  Humenné 
          V zastúpení:              PaedDr. Pavlina Kurucová 
          Adresa:                      Pugačevova 1381/7, 066 01 Humenné 
          IČO:                            37874098 
          Telefón:                     057/788 7441 
          E-mail:                       skola@zspugacevhe.sk 
 
    2. Predmet zákazky:     Rekonštrukcia vestibulu a vstupu na sekretariáte školy 

 
     3. Predpokladaná hodnota zákazky:     6 850,00 € bez DPH 
                                                          
 
B. Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle verejného obstarávateľa: 03. 07. 2018 
 
C. Identifikácia uchádzačov a poradie podľa hospodárnosti predmetu zákazky :  
 
     Na základe výzvy boli predložené tri ponuky. 
      
    1. Identifikácia uchádzačov: 
         1) PROFISTAV 04, Ing. Vladimír SIVÝ, 066 01 Humenné 
         2) Jozef Turčík, 094 07 Vyšná Sitnica 79   
         3) Vodomont SK, s.r.o., Mierová 62, 066 01 Humenné  
     
     2. Odôvodnenie výberu uchádzačov: 
        Vyššie uvedení uchádzači predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk            
        stanovenej verejným obstarávateľom a splnili podmienky verejného obstarávateľa. 
 
D. Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia: 
     V predmetnom verejnom obstarávaní nebol vylúčený žiadny uchádzač.  
      
E. Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: 
     V predmetnom verejnom obstarávaní nepodal žiadny uchádzač mimoriadne nízku    
     ponuku. 
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F. Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky: 
      
     1. Identifikácia úspešného uchádzača: 
 
         Názov uchádzača:    Vodomont SK, s.r.o. 
         Sídlo:                          Mierová 62, 066 01 Humenné 
         IČO:                            36473758 
 
    2. Odôvodnenie výberu ponuky úspešného uchádzača: 
 
        Úspešný uchádzač vo svojej ponuke súhlasil s termínom realizácie a ukončenia zákazky   
        a predložil najnižšiu cenovú ponuku. 
         
G. Odôvodnenie  použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: 
     V predmetnom verejnom obstarávaní nebolo použité rokovacie konanie ani súťažný  
     dialóg. 
 
H. Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: 
     V predmetnom verejnom obstarávaní neboli dôvody na zrušenie použitého postupu  
     zadávania zákazky. 
 
 
 
Zapísala: Zlatuša Froľová, finančná účtovníčka 
 
 
V Humennom 11. 07. 2017 
 
 
 
 
 
       PaedDr. Pavlina Kurucová 
                riaditeľka školy 
      
           
                                                                                           
 
 


