
 

 

 

               606/2013/6231/VO – 4740 
 

SPRÁVA O ZÁKAZKE: 
I/59 Jelenec – núdzový záliv, objekt úniková cestička (stavebné práce) 

podľa § 21 ods. 2  

zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a) identifikácia verejného obstarávateľa:  Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 
 Bratislava 

Kontaktná adresa:        Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest  Banská   
Bystrica,   Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica 

Kontaktná osoba: Andrea Riečanová  
Telefón:   048/4343 241  
Fax:   048/4143 424   
E-mail:    andrea.riecanova@ssc.sk 
predmet zákazky:      I/59 Jelenec – núdzový záliv, objekt úniková cestička (stavebné práce) 

hodnota zákazky:         185 395,94 EUR s DPH 

b) použitý postup verejného obstarávania 
podlimitná zákazka – priame rokovacie konanie podľa § 58 písm. i) 2 zákona č. 25/2006 Z.z. 

c) dátum uverejnenia oznámenia  a číslo oznámenia 
v Úradnom vestníku Európskej únie: - 
vo Vestníku verejného obstarávania: - 

d) identifikácia uchádzačov: 
DOPRASTAV a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava 

e) identifikácia vylúčených uchádzačov a odôvodnenie ich vylúčenia: 
Nebol  vylúčený žiaden uchádzač. 

f) odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:  
Nebola  vylúčená žiadna ponuka 

g) identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky: 
DOPRASTAV a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava 
Odôvodnenie: pôvodný dodávateľ stavebných prác 
Podiel subdodávky: 15,5% (VDZ, protinárazové zábradlie, nátery a omietky betónových 
povrchov) 

h) odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu:  
 Pôvodné stavebné práce I/59 Jelenec – núdzový záliv, objekt úniková cestička (stavebné 
práce) realizoval dodávateľ: Doprastav a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava.  
Objekt Úniková cestička a s ním súvisiace objekty bol ukončený v termíne 05/2007. Stavebník 
požiadal o vydanie kolaudačného rozhodnutia pod  č. 5859/6261/2010 dňa 16.2.2010, ktoré 
stavebný úrad dva krát prerušil a žiadal zmeny technického riešenia v zmysle záveru posudku 
skutočne realizovanej stavby, ktorý vypracoval Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity. V 
súčasnom období nie je objekt skolaudovaný, t.j. dielo nie je možné používať. 
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o doplňujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, 
ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva 
pôvodnému dodávateľovi, ktorý pôvodnú zmluvu realizoval, celková hodnota stavebných prác 
nepresiahne  20 % hodnoty pôvodnej zmluvy a doplňujúce stavebné práce sú nevyhnutné na 
plnenie pôvodnej zmluvy a sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia 
zmluvy, ale sú nevyhnutné na splnenie pôvodnej zmluvy, verejný obstarávateľ spĺňa podmienku 
ustanovenia § 58 písm. i.2) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a verejné obstarávanie bude 
realizovať postupom priameho rokovacieho konania. 

i) dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: neuplatňuje sa 

 
V Banskej Bystrici, 13.11.2013 

Vypracovala: Andrea Riečanová   


