SPRÁVA O PODLIMITNEJ ZÁKAZKE
podľa § 21 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

A. Identifikácia verejného obstarávateľa
Úradný názov:
Poštová adresa:
IČO:

Mesto Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
00323560

B. Zákazka
Predmet zákazky:

Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta Snina Stabilizácia vetvy F
Predpokladaná hodnota:
81 090,00 EUR bez DPH.
C. Postup verejného obstarávania
Podlimitná zákazka na uskutočnenie prác realizovaná priamym rokovacím konaním.
D. Dátum zaslania Výzvy na rokovanie vybratému záujemcovi
10.10.2013
E. Identifikácia vybratého záujemcu a odôvodnenie výberu
Na základe možnosti podľa § 101 ods. 1 vybratý bol iba jeden záujemca
Združenie : „Skupina dodávateľov Výstavba vodovodu a kanalizácie mesta Snina“
zastúpená hlavným partnerom združenia:
Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.
Hraničná 12
821 05 Bratislava.
Odôvodnenie výberu:
 ide o doplňujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula
dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý
pôvodnú zmluvu realizuje
F. Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky
Združenie : „Skupina dodávateľov Výstavba vodovodu a kanalizácie mesta Snina“
zastúpená hlavným partnerom združenia:
Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655
Uchádzač v predloženej ponuke splnil všetky požiadavky verejného obstarávateľa a predložil
ponuku s najnižšou celkovou cenou za predmet zákazky zohľadňujúcou požadované zmluvné
podmienky.
Zmluva o dielo uzavretá dňa 15.01.2014. Zmluvná cena: 97 308,72 EUR s DPH.
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G. Odôvodnenie použitia rokovania
V zmysle § 58 písm. i) predmetná zákazka na uskutočnenie prác sa zadáva ako doplňujúce stavebné
práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných
okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý pôvodnú zmluvu realizuje a celková
hodnota stavebných prác nepresiahne 20 % hodnoty pôvodnej zmluvy, a doplňujúce stavebné práce
sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy a nie sú technicky a ekonomicky oddeliteľné od
pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané
ťažkosti.
Verejný obstarávateľ na základe uvedených skutočností so zreteľom na uplatňovanie princípu
hospodárnosti a efektívnosti v zmysle § 9 ods. 3 zákona sa rozhodol pre použitie priameho
rokovacieho konania.

Vypracoval: Ing. Štefan Janko
V Snine 24.01.2014
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