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Správa o zákazke v zmysle § 21 zákona 
č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

1. Identifikácia  verejného obstarávateľa 

 Stredná odborná škola, Rakovice 25, 922 08 Rakovice  

IČO : 00159174     
 § 6 bod 1 písm. d) – právnická osoba 
 

2. Predmet zákazky 

 Oprava strechy objektu pracoviska pre praktické vyučovanie a školskej knižnice   

 Druh predmetu: stavebné práce   

 Druh zákazky:  zákazka na uskutočnenie stavebných prác  

 Druh postupu: podlimitná zákazka  – výzva na predkladanie ponúk 

Predmetom zákazky je oprava krovu a výmena krytiny (518 m2) je uvažovaná 
s použitým tvrdej betónovej krytiny, tradičného tvaru a farby tehlovočervenej. 
Klampiarske konštrukcie budú vymenené za pozinkované s povrchovou úpravou farby 
tehlovočervenej a medené. Krov bude opatrený protipožiarnym náterom. Suť bude 
odvezená na regulovanú skládku. Nevyhnutne sa výmena krytiny dotkne aj 
bleskozvodu. Bleskozvod bude vymenený za nový vrátane revízie. Ďalej je uvažované 
s opravou vonkajšej omietky vo výmere 40m2. Práce budú realizované v zmysle 
výkazu výmer.   
 

3. Hodnota zákazky 

Predpokladaná hodnota zákazky :  58 361,00- Eur bez DPH  

Hodnota zákazky: 44 130,39 eur s DPH   

 

4. Dátum a číslo uverejnenia oznámenia o vyhlásení  verejného obstarávania 

v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania 

Výzva na predkladanie ponúk – 19961 - WYP, Vestník č. 249/2013 zo dňa 19.12.2013 

 

5. Identifikácia vybratých  záujemcov a odôvodnenie ich výberu 

- 

6. Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia 

-   

7. Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk 

- 



Strana 2 z 2 

 

 

8. Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky 

 Drahomír Kalina, P. O. Hviezdoslava 2324/46 – splnené podmienky účasti 
a požiadavky na predmet zákazky, najnižšia celková cena za predmet zákazky 

 

9. Podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať 

tretím osobám 

- 

10. Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu 

- 

11. Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia 

podielu podľa § 108j ods. 1 písm. k) 

- 

12. Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2, 

- 

13. Odôvodnenie použitia rokovacieho konania bez zverejnenia 

- 

14. Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky  

-  

 

 

Spracoval:  Mgr. Peter Hulín 

 

Dňa: 18.2.2014 


