
Správa § 21 ods. 3 
 

a) identifikáciu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, predmet a hodnotu zákazky, rámcovej dohody alebo 
dynamického nákupného systému,  
 

Mesto Žilina 
IČO: 00321796 
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 
Slovensko 
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad v Žiline, Nám. obetí komunizmu č. 1, 011 31 Žilina 
Kontaktná osoba: Ing. Roman Osika 
Mobil: +421 917990120 
Telefón: +421 417063203 
Fax: +421 417632151 
Email: roman.osika@zilina.sk  
 

Komplexná letná a zimná údržba miestnych komunikácií, opravy a rekonštrukcie komunikácií a ostatné 
činnosti 
 

b) použitý postup zadávania zákazky : nadlimitná zákazka  
 

c) dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len „európsky vestník―) a vo Vestníku 
verejného obstarávania (ďalej len „vestník―)  

 
Vyplňte: Predbežné oznámenie 
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 123-210989 
z: 27.06.2013 
Vyplňte: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 247-430989 z: 20.12.2013 
 

d) identifikáciu vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu,  
neuplatňuje sa 

e) identifikáciu vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia,  
- 

       f) odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk, 
             -    

  g) identifikáciu úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý  
úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy, 

 
Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť 
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31590250 
Vysokoškolákov , 01008 Žilina 
Slovensko 
Telefón: +421 415652379 
Email: holacik@zilikom.sk 

 
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky 
Hodnota: 4 800 000,0000 EUR 
Bez DPH 
Celková konečná hodnota zákazky: Jedna hodnota 
Hodnota: 4 382 958,0000 EUR 
 

  h) odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu,  
        - 
  i) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 108j ods. 1 písm. k),  
 - 
  j) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2, 
 -  
  k) dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky.  
 - 
 

mailto:roman.osika@zilina.sk


 
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
Komisia : Mgr. Anton Trnovec, Ing. Roman Osika, Ing. Igor Líška. 
Verejný obstarávateľ odôvodňuje prijatie jednej ponuky nasledovne § 46 ods. 2 : predmetné verejné obstarávanie sa  
opakuje z dôvodu že predchádzajúce verejné obstarávanie č. 2013/S 168-291772, bolo zrušené z dôvodu predloženia 
len jednej ponuky. Služba má pre Mesto Žilina strategický význam a nakoľko dochádza k reálnemu šetreniu za max. 
výkony 417 042 EUR bez DPH za 48 mesiacov, ponuku verejný obstarávateľ príma. Fakturácie sa budú vykonávať len za 
skutočné realizované výkony. 
 


