
Mesto Spišská Belá 
MsÚ, Petzvalova 18 

059 01 Spišská Belá, okr. Kežmarok      
v zastúpení splnomocneného zástupcu verejného obstarávateľa: 

INPRO POPRAD, s.r.o. 

Ústecko–Orlická 3300/25, 058 01 Poprad 

kontaktná osoba: Ing. Peter Bendík (+421 903 247 680) 

email: inpropoprad2@gmail.com            

 

 

  

Správa o zákazke 
v zmysle § 24 ods. 2, 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel  

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“). 

 

 

PREDMET ZÁKAZKY:  

„HOKEJBALOVÁ HALA - zmena dokončenej stavby,  prístavba k tribúne futbalového 

ihriska“ 

 

 

Verejný obstarávateľ:  

verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní    

Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá,  okr. Kežmarok  

IČO: 00326518 

DIČ: 202067953 

IČ pre daň: neplatca DPH 

 

Predmet zákazky:   

Podlimitná zákazka v zmysle § 5 ods. 3 písm. d) ZoVO bez využitia elektronického trhoviska 

a bez použitia elektronickej aukcie postupom podľa § 113 až 115 ZoVO – zákazka na 

uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO predmetu zákazky s názvom: 

„HOKEJBALOVÁ HALA - zmena dokončenej stavby,  prístavba k tribúne futbalového 

ihriska“. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky:   

1 509 097,74 € bez DPH 

 

Celková konečná hodnota zákazky:  

Irelevantné pre predmetné verejné obstarávanie – verejný obstarávateľ v zmysle § 113 ods. 1 

v nadväznosti na § 57 ods. 2 ZoVO zrušil použitý postup zadávania zákazky 

 

Použitý postup zadávania zákazky:   

postup zadávania zákaziek v zmysle § 113 až 115 zákona o verejnom obstarávaní - zadávanie 

podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska a bez použitia elektronickej aukcie, 

bez možnosti predloženia ponuky na časti. Zaslanie výzvy na predkladanie ponúk na ÚVO na 

zverejnenie vo VVO. 

 

Dátum a číslo uverejnenia výzvy v Úradnom vestníku verejného Európskej únie:  

irelevantné - na predmetné verejné obstarávanie sa uvedené nevzťahuje. 
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Dátum a číslo uverejnenia výzvy vo Vestníku verejného obstarávania:  

výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 56/2018 zo 

dňa 20.03.2018 pod značkou 3855 - WYP. 

 

Identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu:  

irelevantné pre predmetné verejné obstarávanie  

 

Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:  

irelevantné 

 

Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:  

irelevantné pre predmetné verejné obstarávanie  

 

Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky:  

irelevantné – verejný obstarávateľ v zmysle § 113 ods. 1 v nadväznosti na § 57 ods. 2 ZoVO 

zrušil použitý postup zadávania zákazky 

 

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

subdodávateľom a ich identifikácia, ak sú známi: 

irelevantné - verejný obstarávateľ v zmysle § 113 ods. 1 v nadväznosti na § 57 ods. 2 ZoVO 

zrušil použitý postup zadávania zákazky 

 

Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu:  

irelevantné pre predmetné verejné obstarávanie.  

 

Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu 

podľa § 135 ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní:  

irelevantné pre predmetné verejné obstarávanie, nakoľko sa nezadávala zákazka v oblasti 

obrany a bezpečnosti a v rámci tejto oblasti nebolo použité RKbZ. 

 

Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2:  

irelevantné pre predmetné verejné obstarávanie, nakoľko sa nezadávala zákazka v oblasti 

obrany a bezpečnosti a v rámci tejto oblasti nebola uzavretá rámcová dohoda. 

 

Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:  

Zo strany záujemcov bolo vznesených množstvo oprávnených pripomienok k dokumentácií 

súťažných podkladov, ktoré majú vplyv na rozsah predmetu zákazky zadefinovaný vo výzve 

na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch s prílohami a na pokračovanie vo verejnom 

obstarávaní a môžu mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania. 

 

Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie: 

irelevantné 

 

Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia:  

irelevantné 

 

Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na 

účely prípravy postupu verejného obstarávania:  

irelevantné 
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Vypracoval:  

dňa 19.04.2018 

Ing. Peter Bendík (splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie)     ........................................ 

 

 

 

 

 


