
1 
 

Správa o zákazke  

 Podlimitná zákazka 

 

vypracovaná v súlade s podmienkami   § 21,  ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. 

 

 

a) Identifikáciu verejného obstarávateľa: 
Názov:                        Katolícka univerzita v Ružomberku 
Sídlo:                          Hrabovská cesta 1 A, 034 01 Ružomberok 
Krajina:                      Slovenská republika 
Právna forma:          Verejná vysoká škola,  
                                    Zákon o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku  č. 167/2000 Z.z. 
IČO:                             37801278 
DIČ:                             2021512427 
Štatutárny orgán:   prof. Tadeusz Zasepa, PhD. - rektor  
Telefón:                     + 421 444 304 693, 
Fax:                             + 421 444 304 694, 
e-mail:                        kvestor@ku.sk  
 

b) Predmet zákazky: 
Dodávky kancelárskych potrieb a papiera pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. 
 

c) Hodnota  zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému: 

37 980,44  € bez DPH.  

   

d) Použitý postup zadávania zákazky: Verejná súťaž 

 

e) Dátum uverejnenia oznámení / výzvy  a čísla týchto oznámení: 

VVO : č. 213/2013, zo dňa 31.10.2013,  pod č. 18001-WYT. 

 

f) Identifikáciu vybratých záujemcov (uchádzači, ktorí predložili ponuku) a 

odôvodnenie ich výberu, 

Na základe Výzvy na predkladanie ponúk a podmienok súťažných podkladov uvedení 

uchádzači predložili ponuky: 

1. PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica 

2. Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec 

3. Lamitec, s.r.o., Plynárenská 2, 821 09 Bratislava 2 

4. Ševt, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 2 

 

g) Identifikáciu vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich 

vylúčenia: nerealizované. 

 

h) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: nerealizované. 

 

i) 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: 
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Obchodné meno:           ŠEVT, a.s. 

Sídlo:                                         Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 

IČO:                           31331131 

IČ DPH:                          SK2020295860 

Tel. a faxové spojenie:            048/413 77 76 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v € bez DPH,  ktorou sa rozumie 

celková cena spolu podľa príloh:  

Prílohy č. 1 - Špecifikácia komodít kancelárskych potrieb a stanovenie celkovej zmluvnej 

ceny, Prílohy č. 2 -  Špecifikácia komodít papiera a stanovenie celkovej zmluvnej ceny 

                v € bez DPH vrátane súvisiacich služieb  a ostatných odvodov v krajine verejného  
                obstarávateľa vo výške platnej ku dňu vyhlásenia postupu verejného obstarávania.   

Súvisiace služby: 
a) Doprava spojená s dodaním tovaru na miesto dodania, vyloženie na 

verejným obstarávateľom určené konkrétne miesto a do miestnosti na 
mieste dodania. 

b) Odvoz a dovoz reklamovaného tovaru  a pod. 
 

Podiel subdodávok : nie je známy 

 

j) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: 

nerealizované. 

 

k) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108 j) ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia 

podielu podľa par. 108j) ods. 1 písm.:  nerealizované 

 

l) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa §  108 h) ods. 2 : nerealizované 

 

m) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:  nerealizované 

 

 

V Ružomberku, dňa 11.12.2013                                  Vypracoval: Ing. Jaromír Bíroš 

 

 

 


