
 

O B C H O D N Á    A K A D É M I A 
Jarmočná 132, 064 01  Stará Ľubovňa 

 

Názov projektu: Horizonty vzdelávania 
Kód ITMS: 26110130505  

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 
Správa o zákazke 

vypracovaná v súlade § 21 ods. 2 a 3 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

Identifikácia verejného 
obstarávateľa 

Názov organizácie: Obchodná akadémia 
Adresa organizácie: Jarmočná 132, 064 01  Stará Ľubovňa   
Kontaktná osoba: Ing. Rastislav Podhorský 
Telefón: +421 903627714 
E-mail: podhorsky@slnet.sk  

Predmet zákazky Vybavenie učební výpočtovou a premietacou technikou 

a) 

Predpokladaná hodnota 
zákazky 

37 914,00 EUR bez DPH 

 

b) Použitý postup zadávania zákazky verejná súťaž 

c) 
Dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom 
vestníku EÚ a vo Vestníku verejného 
obstarávania a čísla týchto oznámení 

19. 09. 2013, číslo VVO 183/2013, značka 15655 WYT 

 

d) 

Identifikácia 
vybratých záujemcov 
a odôvodnenie ich 
výberu 

Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená  podľa bodu c) a zaslaná 3 
záujemcom:  

P. č. Názov Adresa 
1. ZENIT, s. r. o. Letná 6, 064 01  Stará Ľubovňa 
2. COMCAS, s. r. o. Jarmočná 1/167 064 01  Stará Ľubovňa 
3. InNET, s. r. o. Obchodná 3, OD Rozvoj, 064 01  Stará Ľubovňa 

    
 

e) 
Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 
a odôvodnenie ich vylúčenia 

žiaden uchádzač nebol vylúčený 

f) odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk nevzťahuje 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 

PCProfi s. r. o, Rumanova 22, 080 01  
Prešov 
Uchádzač splnil podmienky účasti a ponúkol 
najnižšiu cenu 44 254,59 EUR s DPH na celý 
predmet zákazky 

h) 
odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo 
súťažného dialógu 

nevzťahuje sa  

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

nevzťahuje sa 

j) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108 h ods. 2 nevzťahuje sa 

k) dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky 
použitý postup zadávania zákazky nebol 
zrušený 

 
Stará Ľubovňa     Spracoval: RNDr. Viera Mikulová  
05. 12. 2013       riaditeľka školy 


