
 

 

 

 
 

 

 

Vec: 

Verejná súťaž - č. 7198 - MST 

- informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

poľa §21, ods. 3 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

a) Identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky: 

 

Verejný obstarávateľ: 

 

Názov:   Základná škola, Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou 

IČO:    37873377 

Kontaktná osoba:  Mgr. Helena Kajlová 

Sídlo:    Základná škola, Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou 

Telefón:  0917890903 

Elektronická pošta: zssidlisko2vt@gmail.com 

 

b) Použitý postup zadávania zákazky: 

Postup verejného obstarávania: Podlimitná zákazka 

Názov predmetu zákazky: 3.5.2, 5.5.2 Školiaci materiál a potreby 

Predpokladaná hodnota zákazky: 66 828,71 EUR bez DPH 

 

c) Dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie a vo 

Vestníku verejného obstarávania a čísla týchto oznámení: 

Úradný vestník Európskej únie:   Neuplatňuje sa. 

Vestník  Úradu pre verejné obstarávanie: Vestník č. 90/2013 – 10.05.2013, pod značkou 
7198 - MST 
 

d) Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu:   

Neuplatňuje sa. 

 

e) Identifikácia vylúčených uchádzačov/záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia: 

Nikto nebol vylúčený. 

 

f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: 

Neuplatňuje sa. 

 

g) 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: 

Úspešný uchádzač – Uchádzač č.1 -  ba kieho, s.r.o, ul. A. Hlinku 2311/16, 960 01 Zvolen, 

ponúkol cenu za predmet zákazky 71 940,00 € (65 400,00 € bez DPH), čo bola najnižšia 

hodnotená cena po elektronickej aukcii. Podľa spôsobu hodnotenia kritéria je ponuka 

uchádzača: ba kieho, s.r.o., úspešná. 

Poradie uchádzačov: 



 

 

 

 
 

Uchádzač č.1 – ba kieho, s.r.o., ul. A. Hlinku 2311/16, 960 01 Zvolen 

Uchádzač č.2 – KVANT spol. s r.o., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská Dolina, 

Bratislava 842 48 

 

h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: 

Neuplatňuje sa. 

 

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

podielu podľa § 108j ods. 1 písm. k): 

Neuplatňuje sa. 

 

j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa §108 ods. 2: 

Neuplatňuje sa. 

 

k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: 

Neuplatňuje sa. 

 

 

 

 

 

 

 

     Mgr. Milan Bendik, riaditeľ školy 


