Správa o zákazke
podľa § 24 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov:
Mesto Levoča
Adresa:
Námestie Majstra Pavla 4, 05401 Levoča
V zastúpení:
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA, primátor mesta
IČO:
00329321
DIČ:
2020717754
Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:
1019345548/ 1111
IBAN:
SK71 1111 0000 0010 1934 5548
Krajina:
Slovenská republika
Internetová adresa organizácie:
https://www.levoca.sk/
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Scholaris s.r.o., Kalvária 3, Nitra 949 01
Mgr. Lucia Švecová
+421 904993839
scholarisvo@skolam.sk

Predmet zákazky:
Číslo obstarávania:
Výzva zverejnená:
Postup VO:

Obnova radnice v Levoči – 1. etapa
41412 - WYP
vo VVO č. 195/2021 - 20.08.2021
Podlimitná zákazka podľa § 112 a nasl. zákona o VO
(superreverzný postup - § 112 ods. 6 druhá veta zákona o
VO)
17.09.2021 09:00
17.09.2021 09:30

Lehota na predkladanie ponúk:
Otváranie ponúk:

Identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu:
Neuplatňuje sa.
Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:
Neuplatňuje sa.
Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
Neuplatňuje sa.
Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo
rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať subdodávateľom a ich
identifikáciu, ak sú známi :
Poradie

Identifikácia uchádzača, odôvodnenie
na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk je
úspešný:

1.
ViOn, a.s.
(Úspešný Továrenská 64
uchádzač) 953 01 Zlaté Moravce
(IČO: 36526185, SK)

Podiel subdodávky
- ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA s.r.o.,
Cukrová 14, Bratislava 811 08, IČO: 46
567 763 – 1%
- RESTAURATOR s.r.o., Užhorodská
1037/15, Košice-Juh 040 11, IČO: 47
365 226 – 3,5 %
- RestArt s. r. o., Štefánikova 3695,
Bardejov 085 01, IČO: 45 338 353 -1,5 %
- akad. soch. Vladimír Višvader - VILLARD
- reštaurovanie a obnova pamiatok, 82104
Bratislava-Ružinov, Na križovatkách 19,
IČO: 13970445 - 9,2 %

Odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu, priameho
rokovacieho konania alebo zadávania koncesie podľa § 101 ods. 2:
Neuplatňuje sa.
Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa §
135 ods. 1 písm. k):
Neuplatňuje sa.
Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2:
Neuplatňuje sa.
Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, koncesie, súťaže návrhov alebo dôvody
nezriadenia dynamického nákupného systému:
Neuplatňuje sa.
Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie:
Komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa uskutočnila elektronicky podľa § 20 ods.
1 prostredníctvom systému Josephine.
Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia:
Neuplatňuje sa.
Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na účely
prípravy postupu verejného obstarávania:
Neuplatňuje sa.
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky zmysle § 28 ods. 2:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z dôvodu komplexného riešenia obnovy radnice, čo by pri
rozdelení mohlo spôsobiť zbytočné predraženie stavby ako aj výrazné problémy s realizáciou, najmä pri
aplikovaní iných technologických postupov a inom harmonograme rôznych zhotoviteľov stavby.
Spracoval: Mgr. Lucia Švecová
Dátum spracovania: 17.11.2021

