
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Levoča 

Správa 

podľa § 21 ods. 2, 3 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení o podlimitnej 

zákazke 

a)   Identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky: 

Verejný obstarávateľ 

Názov organizácie: Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 

Adresa: Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča 

Právna forma: štátna rozpočtová organizácia 

Zastúpené: Mgr. Katarína Vozárová, riaditeľka 

IČO: 37945068 

Telefón: +421534511968; 

mobil: +421911575799 

E-mail: cpppple@mail.t-com.sk; vozarova.katarina@mail.t-com.sk 

Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods.l, písmeno d) zákona NR SR č.25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

Kontaktná osoba - Mgr. Katarína Vozárová, riaditeľka; Bc. Jana Jakubcová, ekonómka 

Výzva je zverejnená na webovom portáli verejného obstarávateľa: www.cpppple.sk 

Predmet a hodnota zákazky 

Predmet zákazky: Oprava priestorov 

Typ zmluvy: Zmluva o dielo podľa ustanovení § 536 a naši. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov 

Miesto dodania predmetu zákazky: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie, Ružová ulica 91/1 (budova Daňového úradu Levoča), 054 01 Levoča 

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho popis 

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v priebehu 06 mesiacov odo dňa uzavretia 

zmluvy. 

Opis zákazky: 

Práce a dodávky hlavnej stavebnej výroby-zvislé a kompletné konštrukcie, úpravy povrchov, 

podlahy, osadenie, búracie práce; 

Práce a dodávky vedľajšej stavebnej výroby - konštrukcie - drevostavby (výstavby priečky so 

zárubňou), demontáž a montáž podlahy z dlaždíc, rekonštrukcia prasklín v stenách, maliarske 

práce. 

Výstavba dverí oddeľujúcich priestory CPPP a P Levoča od priestorov Daňového úradu Levoča. 

Hodnota zákazky 

Predpokladaná hodnota zákazky je 6 500 € bez DPH 
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b) Použitý postup zadávania zákazky 

Zadávanie zákazky bolo realizované oslovením podnikateľských subjektov elektronicky aj 

printovou formou a vyžiadanie si ich cenovej ponuky a parametrov ponuky podľa Výzvy -

Podlimitná zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") 

s názvom „Oprava priestorov". Kritériom na hodnotenie ponuky bola najnižšia cena po splnení 

podmienok účasti v zmysle výzvy. 

c) Dátum uverejnenia 

Výzva bola zverejnená dňa 20. 01. 2015 na webovom portáli verejného obstarávateľa 

www.cpppple.sk. 

Čísla oznámení: 22/2015; 23/2015;24/2015 

d) Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu 
 

P. Obchodný názov a sídlo uchádzača Cena bez DPH v ICO 

č.  €  

1. Miroslav Riš - Riš & Riš; Teplická cesta 951/1,  43 872 328 

  052 01 Spišská Nová Ves 6 950,00  

2. Stavebná prevádzkareň, s. r. o.,  36451975 

 Probstnerova cesta č. 9, 054 01 Levoča 6 489,99  

3. GAMA stavebná firma s. r. o. 7 120,00 44639872 

 Kukučínova 641/4, 054 01 Levoča   

 

P. č. 

 

 

Obchodný názov a sídlo uchádzača, telefónne číslo, e- mail, meno kontaktnej osoby  

uchádzača, kritéria a návrh uchádzača na plnenie kritéria 
  

  1. Miroslav Riš - Riš & Riš; Teplická cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves; 

Telefón/fax: +421534463126; 

E-mail: risandris@zoznam.sk; 

Kontaktná osoba: Miroslav Riš, konateľ 

Kritériom na hodnotenie ponuky bola najnižšia cena po splnení podmienok účasti 

v zmysle výzvy; uchádzač splnil podmienku účasti vo verejnom obstarávaní a jeho 

ponuka na dodanie predmetu zákazky bola 6 950,00 €. 
  

  2. Stavebná prevádzkareň, s. r. o., Probstnerova cesta č. 9, 054 01 Levoča; 

Telefón: +421534512426; Mobil: +421903465966; E-mail: 

stav.prevadzkaren@gmail.com, cirbus@stayebnaprevadzkaren.sk 

Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Cirbus, konateľ; 
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3. 

Kritériom na hodnotenie ponuky bola najnižšia cena po splnení podmienok účasti 

v zmysle výzvy; uchádzač splnil podmienku účasti vo verejnom obstarávaní a jeho 

ponuka na dodanie predmetu zákazky bola 6 489,99 €. ________________________  

GAMA stavebná firma s. r. o. 

Kukučínova 641/4, 054 01 Levoča; 

Telefón/fax: + 421534541795; Mobil: +421 905 493008; 

E-mail: info@gamastavby.sk; 

Kontaktná osoba: Jozef Čuj, konateľ; 

Kritériom na hodnotenie ponuky bola najnižšia cena po splnení podmienok účasti 

v zmysle výzvy; uchádzač splnil podmienku účasti vo verejnom obstarávaní a jeho 

ponuka na dodanie predmetu zákazky bola 7 120,00 €. 

e) Identifikácia vylúčených záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia 

Všetci záujemcovia splnili podmienky výzvy a žiaden z nich nebol z hodnotenia vylúčený. 

f)    ------------  

g)   Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky 
 

P.č. Obchodný názov, sídlo uchádzača, IČO Cena bez DPH v € Odôvodnenie 

   výberu jeho 

   ponuky 

1. Stavebná prevádzkáreň, s. r. o.,   

 
Probstnerova cesta č. 9, 054 01 Levoča, 

36 451975 
6 489,99 

Najnižšia cena 

zákazky 

Správu vypracovala dňa 06. januára 2015 Mgr. Katarína Vozárová, riaditeľka 

Zástupcovia verejného obstarávateľa: 
Verejné obstarávanie zrealizovala: Mgr. Katarína Vozárová, riaditeľka 
 

Vyhodnotila: komisia zložení podľa návrhu 
 
 
 
 
 
 

Schvaľuje: Mgr. Katarína Vozárová, 
riaditeľka 
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