
 

Správa o zákazke  
podľa § 21 ods. 2, 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  

 

a) Identifikácia verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky, 

rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému  
 

Identifikácia verejného obstarávateľa: Centrum sociálnych služieb - SLOVEN  

IČO: 00632406  

Predmet zákazky: Nákup materiálno – technického vybavenia priestorov na výkon odborných činností 

– sociálna rehabilitácia 

Predpokladaná hodnota zákazky: 3 993,60 Eur s DPH  

Celková hodnota zákazky: 3 790,00  Eur s DPH  

 

b) Použitý postup zadávania zákazky:  
Zákazka zadaná postupom podľa § 97 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

c) Dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len „európsky 

vestník“) a vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len „vestník“) a čísla týchto oznámení  
Úradný vestník Európskej únie: Neaplikuje sa.  

Vestník verejného obstarávania: Neaplikuje sa.  

 

d) Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu  
Neaplikuje sa.  

 

e) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia  
Neaplikuje sa.  

 

f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk  
Neaplikuje 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  
Identifikácia úspešného uchádzača: Martin Gall – MG COMP, Šmeralova 23, 080 01 Prešov 

Odôvodnenie výberu jeho ponuky: Najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky  

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

je známy: Neaplikuje sa.  

 

h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu  
Neaplikuje sa.  

 

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

§ 108j ods. 1 písm. k)  
Neaplikuje sa.  

 

j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2  
Neaplikuje sa.  

 

k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky  

Neaplikuje sa. 


