
 
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST 

ul. M. Rázusa 104/A, 010 01Žilina 
 

S P R Á V A  O  Z Á K A Z K E 

a) Identifikácia verejného obstarávateľa: 

15 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - Ružinov 
Poverená:  SSC, IVSC Žilina, ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 
 
b) Predmet zákazky: 

Verejná súťaž – podlimitná na uskutočnenie služby:  

„I/11 Čadca – most 208“ 
Diagnostika MO, vypracovanie dokumentácie pre stavebný zámer (DSZ), dokumentácie pre stavebné povolenie 

(DSP) v podrobnostiach dokumentácie na ponuku – DP (DRS), ŽoNFP, autorský dozor  (AD) a vytyčovacie práce 

(VP). 

 

 
 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   191.666,00 EUR 
  
c) Dátum uverejnenia oznámenia – vyhlásenia: VVO č. 163/2013 pod č. 14474-WYS dňa 21.08.2013. 

 
d) Identifikácia vybratých záujemcov : 
      

 

P 
or. 
Č. 

 
Obchodné meno, adresa alebo sídlo 

uchádzača 
 
 

Návrh na plnenie kritéria „Cena“ 

bez  DPH DPH spolu 

1. Združenie ČADCA – MOST 208 

Jánošíkova 21, 010 01 Žilina 

 
188 230,01 37 646,00 225 876,01 

 

f) Odôvodnenie vylúčenia ponúk: nebola vylúčená žiadna ponuka. 
 

g) Identifikácia úspešného uchádzača:  

Na základe posúdenia predloženej ponuky, posúdenia zmluvných a obchodných podmienok predmetu 
zákazky a na základe najnižšej ceny – kritéria  na vyhodnotenie ponúk,  úspešným uchádzačom, ktorý 
splnil podmienky účasti a predložil  ponuku s prijateľnou cenou je uchádzač pod poradovým číslom 1: 

 

1. Združenie ČADCA – MOST 208 

Jánošíkova 21, 010 01 Žilina 

 
188 230,01 37 646,00 225 876,01 

 

  

h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania: nebolo použité 
 
i)  Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108 j) ods. 1 písm. h) a 1) a prekročenia podielu podľa 
§ 108 j ods. 1 písm. k): nebolo, netýka sa. 
 
j) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108 h ods. 2): nebola uzatvorená rámcová dohoda   
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k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:   neboli 

Odôvodnenie: 
Predmet zákazky I/11 Čadca – most 208, Diagnostika MO, vypracovanie dokumentácie pre stavebný zámer 

(DSZ), dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na ponuku – 

DP (DRS), ŽoNFP, autorský dozor  (AD) a vytyčovacie práce (VP) je v havárijnom stave, premávka na uvedenom 

moste z tohto titulu je vedená iba v jednom jazdnom pruhu a je riadená svetelnou signalizáciou, preto bolo nutné 

túto situáciu riešiť. Verejný obstarávateľ vypísal verejnú  súťaž, kde žiadosti o súťažné podklady si vyžiadalo 13 

záujemcov, avšak bola predložená iba jedna ponuka, ktorá splnila všetky požiadavky a preto súťaž verejný 

obstarávateľ súťaž nezrušil.  

 
 
   
 
Vypracoval: Ing. Vladimír Kasaj 

 

Schválil:      Ing. Milan Puchoň 

                  riaditeľ IVSC Žilina 


