
           
 

 
 

 

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
 

Záznam z prieskumu trhu pre:  

 Zákazku s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 zákazku, na ktoré  sa uplatňujú ustanovenia zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 iné: ............................................................................................................. 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Obchodné meno / Názov VOSPOL, s.r.o. 

Poštová adresa Stropkovská 568  

Mesto Svidník 

PSČ 089 01 

IČO 31736564 

DIČ 2020527289 

IČ DPH SK2020527289 

Kontaktná osoba Ing. Radovan Olejár, konateľ spoločnosti 

tel. č.  +421 905 341 113 

e-mail rolejar@vospol.sk 

adresa hlavnej stránky verejného 
obstarávateľa /URL/ www.vospol.sk 

 
2. Identifikácia projektu 

Názov projektu 
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti pripojenia 
k internetu v najmenej rozvinutých okresoch severovýchodného 
Slovenska 

Číslo ITMS2014+ NFP313030Q283 

Operačný program Operačný program Výskum a inovácie 

 
3. Názov zákazky  
Inovácia vysielacích zariadení 

 

3. Stručný opis predmetu zákazky:  
Predmetom prieskumu je dodávka a inštalácia technologických zariadení (hardvéru) nevyhnutných na inováciu 

vysielacích zariadení, prostredníctvom zadávateľ poskytuje svoje služby pripojenia k internetu a ktoré sú nevyhnutné na 

naplnenie stanovených cieľov v rámci realizácie projektu spolufinancovaného z Operačného programu: Výskum 

a inovácie. 

 

7. Spoločný slovník obstarávania 

Predmet zákazky CPV podľa slovníka 
Telekomunikačný systém 31154000-0 

 

  



           
 

 
 

8. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk 
Pre výber dodávateľa bola vyhodnocovaná celková cena za predmet zákazky uvedená v ponukách uchádzačov. Ako 

úspešný uchádzač bol vyhodnotený uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu za celý predmet zákazky bez DPH. 

 

9. Ponuky: 
Počet predložených ponúk   3 

Počet vyhodnocovaných ponúk  3 

 

10. Identifikácia úspešného uchádzača: 
Ako úspešná bola vyhodnotená ponuka uchádzača: 

Jaco, s.r.o., 8. mája 492/8, 089 01 Svidník, IČO: 48106836    52 172,00 EUR 
 

11. Identifikácia neúspešných uchádzačov: 
Ako neúspešné boli vyhodnotené ponuky uchádzačov: 

Stavcomp, s.r.o., Giraltovská 18, 085 01 Bardejovská Nová, IČO: 36466875   52 709,91 EUR 

SPENEX s. r. o., Vyšná Jedľová 25, 089 01 Vyšná Jedľová, IČO: 44074905   52 972,20 EUR 

 

12. Identifikácia vylúčených uchádzačov: 
Všetci uchádzači, ktorí predložili cenové ponuky, preukázali splnenie podmienok stanovených vo výzve, preto žiadna 

z predložených ponúk nebola z procesu hodnotenia vylúčená. 

 

13. Opravné prostriedky: 
Pri zvolenom postupe zadávania zákazky nie je možné proti vyhodnoteniu ponúk podať námietky. 

 

Svidník, 08.11.2019 
 
 
 
 

............................................................................ 
Ing. Radovan Olejár, konateľ spoločnosti 


