
SPRÁVA O ZÁKAZKE 

v zmysle § 21 ods. 2 a ods. 3 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

a) Základné údaje: 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Obchodné meno:  Divadlo Jonáša Záborského 
Sídlo:      081 61 Prešov, Námestie legionárov 6  
Štatutárny orgán:    Mgr. Ján Hanzo, riaditeľ 
IČO:                       37783432     
DIČ:                                2021470396 
Kontaktná osoba:                 Ing.Mária Bajtošová 
e-mail:              bajtosova@djz.sk 
tel.:                                    +42151 7562196   
 

Predmet zákazky: 
„Rekonštrukcia priečelia budovy DJZ“ 

Hodnota zákazky: 
Predpokladaná hodnota bez DPH:  199.999,00 EUR 
Celková hodnota bez DPH:  199.283,55 EUR 
 
b) Použitý postup zadávania zákazky : 
Verejné obstarávanie na predmet zákazky bolo zadávané zverejnením výzvy na predkladanie 
ponúk pre podlimitnú zákazku v zmysle §§ 100-102 zákona č. 25/2006 Z.z..  
 
c) Uverejnené oznámenia : 
Vestník verejného obstarávania :  č. 167/2013  zo dňa 27.8.2013  pod číslom 14732 – 
WYP. 
Informácia o uzatvorení zmluvy o dielo č. 02.2013 ( podlimitné zákazky) odoslaná na ÚVO 
dňa 21.10.2013, vo Vestníku sa nezverejňuje. 
 
d) Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu:   
1. INSSAN spol. s r.o., Levočská 2, 080 01 Prešov 
2. AMB Slovakia, spol. s r.o., Ďumbierska 7, 080 01 Prešov 
3. Stanislav Sokol-ALUSTAV, Biely Potok, Raveň 48, 034 03 Ružomberok 
 
Odôvodnenie výberu: 
Týmto trom vybraným záujemcom zaslal verejný obstarávateľ Výzvu na predkladanie ponúk. 
Vybraní boli na základe informácií na webových stránkach, s ktorých bolo zrejme, že ich 
činnosť v rámci predmetu podnikania je zhodná s predmetom zákazky.  
 
e) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich 
vylúčenia:    
žiaden uchádzač nebol vylúčený 
 
f)  Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:  --- 
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g) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky: 

 

Obchodné meno :          AMB Slovakia, spol. s r.o. 
Sídlo :                          080 01 Prešov 
Štatutárny orgán :         Ing. Anton Boháč 
IČO:                            36484521 
IČ DPH:                       SK 2020010036 
 
Odôvodnenie: 
Úspešný uchádzač ponúkol v súťažnej ponuke najnižšiu cenu za realizáciu diela. 
 
 
 

V Prešove dňa 21.10.2013 

Vypracoval:  Ing.Mária Bajtošová 
                    

 


