
                 Správa  o zákazke zmysle § 21 ods.2 a 3. Zákona č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a zmien a doplnení niektorých zákonov znení 

neskorších predpisov 

                    

a) identifikácia verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, predmet a hodnotu 

zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému: obstarávateľ 

podľa § 7: 

Ján Angyal, Ľanárska ulica 4553/11, 92901 Dunajská Streda 

IČO: 37159810 

Poštová adresa: Ľanárska ulica 4553/11, 92901 Dunajská Streda 

Mesto: Dunajská Streda 

Štát: Slovenská republika 

         Predmet zákazky: Prestavba letnej kuchyne na ubytovacie zariadenie 

 

Hodnota zákazky: 165326,48 bez DPH 

b) dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len 

"európsky vestník") a vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len "vestník") a 

čísla týchto oznámení:  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania: dňa 

20.2.2013 vo Vestníku  UVO č. 36/2013 pod značkou 2796-WYP  

c) identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu :  

 

         1. SRS PLUS spol. s r.o. Nový Život  č. 55, 930 38 Nový Život 

         2. ALLSTAV SLOVAKIA, s.r.o., Etreho Kračany 19,Kráľovičove Kračany  93003 

Odôvodnenie ich výberu: 

1.Osoba poverená vyhodnotením preskúmala ponuky a skonštatovala, že uchádzač č. 

1. a  uchádzač č. 2. splnili podmienky účasti. 

2.Osoba poverená vyhodnotením ponúk preskúmala ponuky  a skonštatovala, že 

uchádzači predložili všetky požadované doklady. 

d) identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich 

vylúčenia: nebol nikto vylúčený  

e) odôvodnenie vylúčenia ponúk s neobvyklou cenou: nebol vylúčený nikto 

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:  

            ALLSTAV SLOVAKIA, s.r.o., Etreho Kračany 19,Kráľovičove Kračany  93003 

     Uchádzač č. 2. ALLSTAV SLOVAKIA, s.r.o., Etreho Kračany 19,Kráľovičove 

Kračany  93003 , IČO: 31445314,splnil všetky požiadavky obstarávateľa podľa § 7 

a podmienky účasti v zadaní podprahovej zákazky v súlade s Výzvou na predkladanie 



ponúk a súťažnými podkladmi a ponúkol ako návrh na plnenie kritérií: najnižšiu cenu,  

ktorá je pre obstarávateľa podľa § 7 prijateľná, a tak bol vyhodnotený, ako úspešný. 

 

g) odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu:  neuplatňuje sa  

h) dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: neuplatňuje sa. 

Ing. Daniela Kotrecová 


