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Odôvodnenie výberu postupu zadávania zákazky s uved ením 

predpokladanej hodnoty zákazky  
 
 

Predmet zákazky: Drvené kamenivo, štrkodrva, lomový kameň  
- práce rýpadlom (bager)  
 
 
Určenie predpokladanej hodnoty zákazky:  
Na základe vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity a stavu ohrozenia v meste 
Spišské Vlachy na povodňovom úseku toku Žehrica bola dňa 15.5.2014 zadaná 
zákazka typu „Mimoriadna udalosť“ podľa čl. VIII. Smernice č. 2/2013 o zadávaní 
zákazky podľa zákona o VO. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 
 
8.000 € bez DPH 
 
Určenie postupu pod ľa Smernice č. 2/2013  o zadávaní  zákazky na dodanie 
tovaru vrátane potravín,  poskytnutie služby, alebo  uskuto čnenie stavebných 
prác, ktoré nesp ĺňajú podmienky pod ľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 písm. b) a c)  
zákona  o verejnom obstarávaní: 
 

a) zákazka typu „B“ 

b) zákazka typu „C“ 

c) zákazka typu „Mimoriadna udalos ť“  – III. stupeň povodňovej aktivity 
a vyhlásenie stavu ohrozenia v meste Spišské Vlachy 

d) zákazka typu „Priame zadanie“ 

 
 
 

V Spišských Vlachoch, dňa 15.05.2014 
 
 
                 v. r. 
        Ľubomír Fifik 
       primátor mesta  
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Z Á P I S  
 
 

z postupu  výberu uchádza ča a odôvodnenie jeho výberu 
pod ľa čl. VIII bod 4. Smernice č. 2/2013 o zadávaní  zákazky na dodanie tovaru 
vrátane potravín,  poskytnutie služby, alebo uskuto čnenie stavebných prác, 

ktoré nesp ĺňajú podmienky pod ľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 písm. b) a c)  zákona  
o verejnom obstarávaní. 

 
 

Predmet zákazky:  Drvené kamenivo, štrkodrva, lomový kameň 
- práce rýpadlom (bager) 
 
 
Popis mimoriadnej udalosti:  
Primátor mesta, predseda povodňovej komisie vyhlasuje dňa 15.5.2014 III. stupeň 
povodňovej aktivity a stavu ohrozenia v meste Spišské Vlachy na povodňovom úseku 
toku Žehrica. Dôvodom je prívalová vlna na toku Žehrica zo susednej obce Žehra 
a nebezpečenstvo vybreženia toku na ul. Mlynskej a Vajanského ulici. Na základe 
toho bola dňa 15.5.2014 zadaná zákazka typu „Mimoriadna udalosť“ podľa čl. VIII. 
Smernice č. 2/2013 o zadávaní zákazky podľa zákona o VO. 
 
 
 
Postup výberu uchádza ča a odôvodnenie jeho výberu: 
 
Pre stav ohrozenia a zaplavenia v meste Spišské Vlachy bol pre predmet zákazky 
vybraný miestu ohrozenia a časovo najbližšie uchádzač:  
KSR – Kameňolomy SR, Neresnícka cesta 3, Zvolen 
- kameňolom Olcnava 
 
 
V Spišských Vlachoch, dňa 15.5.2014 
 
 
 
 
 
                 v. r. 
        Ľubomír Fifik 
       primátor mesta  
 
 
 


