
Základná škola Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné  
IČO: 35520078, DIČ: 2021330608 

tel., fax: 057/77 63 159, e-mail: skola@zshu.edu.sk  

 

 

S P R Á V A   O   Z Á K A Z K E 
 

z procesu verejného obstarávania, prieskum trhu – tovar  

predmet zákazky 

 

„Dodávka a montáž dreveného obkladu a vyznačenie ihrísk“ 

 
napísaná v zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

  

A. Identifikácia verejného obstarávateľa, predmet zákazky a hodnota zákazky 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

                     Základná škola  

v zastúpení:  Mgr. Miroslav Postihač 

Adresa:         Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 

IČO:             35520078 

Tel. č.:          057/7763159 

E-mail:         skola @zshu.edu.sk 

 

2. Predmet zákazky: 

 

                          Dodávka a montáž dreveného obkladu a vyznačenie ihrísk v telocvični.. 

                           

3. Hodnota zákazky: 

 

       1 235,00 € bez DPH 

 

B. Dátum uverejnenia výzvy vo vestníku verejného obstarávania a čísla týchto oznámení 

         

         1. Dátum zverejnenia výzvy v profile verejného obstarávateľa:  

 

                          21.11.2013 

 

C. Identifikácia vybratých záujemcov, resp. uchádzačov a odôvodnenie ich výberu 

 

1. Identifikácia vybratých uchádzačov: 

 

a) František Nemec – STAVREM, Pekárenska 8, Michalovce                1 265,50 € bez DPH 

b) Ing. Choma Michal – SPOS, Lipová 19, Humenné                              1 350,00 € bez DPH 

c) K+B – Beca Ľubomír, Osloboditeľov 12, Humenné                            1 235,00 € bez DPH 

 

2. Odôvodnenie výberu vybratých uchádzačov: 

 

Vyššie uvedení uchádzači predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk stanovenej 

verejným obstarávateľom a splnili podmienky verejného obstarávateľa.  



 

 

D. Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia 

 

1. Identifikácia vylúčených uchádzačov: 

 

V predmetnom verejnom obstarávaní nebol vylúčený žiadny uchádzač.  

 

E. Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk 

 

          / 

 

F. Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky 

alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak 

je známy 

 

1. Identifikácia úspešného uchádzača 

 

Názov uchádzača:               K+B – Beca Ľubomír 

Sídlo:                                   Osloboditeľov 12, 066 01 Humenné 

IČO:                                    34290087 

 

2. Odôvodnenie výberu ponuky úspešného uchádzača: 

   

      Úspešný uchádzač vo svojej ponuke predložil najnižšiu cenu za predmet zákazky.  

.  

G. Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu 

 

/ 

 

H. Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky 

 

/ 

 

 

V Humennom 10.12.2013 

 

Zapísala: Ing. Andrea Hnátová.............................................. 

 

 

 

 


