
Odôvodnenie 
postupu verejného obstarávania 

1. Predmet zákazky  
    Odstránenie havarijného stavu ZTI (TÚV a SV) 

2. Identifikácia verejného obstarávate�a  
Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo 
I�O: 37982702 
M. Urbana 160/45, 029 01 Námestovo 
Slovensko 
Kontaktné miesto: Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo 
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Kanderka 
Mobil: +421 911969626 
Telefón: +421 435522971 
Fax: +421 435522887 
Email: ssino@ssino.sk 

     Adresa hlavnej stránky verejného obstarávate�a (URL): http://www.ssino.sk 

Spojená škola internátna je verejný obstarávate� pod�a § 6 ods. 1 písm. d)  

3.  Opis predmetu zákazky  
Za�iatkom mesiaca december bola za�atá realizácia stavebných prác súvisiacich s opravou 
a údržbou  sociálnych uzlov objektu budovy SŠI v Námestove. Po�as realizácie uvedených 
prác bol odokrytý napojovací bod  energokanálu, v ktorom sa mali nahádza� uzávery 
stupa�iek ÚK, TÚV a SV, prepojených na ležaté rozvody umiestnené už v zmenenom 
energokanáli. Po odkrytí napojovacej �asti bolo zistené, že energokanál je zatopený v celej 
�asti z dôvodu úniku vody.  

Následne bola zvolaná obhliadka odokrytého miesta za ú�asti zainteresovaných strán 
v �asti napojenia kritického miesta nachádzajúcej sa v m. �. 18 na prízemí.  Bola následne 
vyhotovená fotodokumentácie kritického miesta zachytávajúca jestvujúci stav daného uzla 
s vyhotovením zápisu o technologickej havárii.  

Po otvorení �alších sond v miestnostiach susediacich a to v �. 17, 17.9, 18, 20 bola 
vykonaná lokalizácia rozsahu jestvujúceho stavu. Prostredníctvom autorizovanej 
osoby/špecialistu na ZTI bolo vykonané  zameranie rozsahu nevyhnutného rozsahu prác 
s vypracovaním rozpo�tu  a výkazu výmer. Na základe uvedených podkladov boli 
zabezpe�ené  finan�né prostriedky od zria�ovate�a na odstránenie  mimoriadnej situácie.     

�alej sa pristúpilo sa k okamžitému odstráneniu vzniklého stavu prostredníctvom 
oprávnenej organizácie. 



4. Predpokladaná cena predmetu zákazky  

V poskytnutej informácii o predpokladanej cene zákazky je uvedená cena predmetu 
zákazky 4187, 45 € s DPH. 

Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet zákazky je uvedená na základe ocenenia 
položiek pod�a výkazu výmer. Vychádza z rozpo�tu vypracovaného oprávnenou osobou, 
z cenníka CENKROS plus, pri�om cena zah�	a všetky náklady spojené s požadovaným 
predmetom zákazky.  

V predloženej ponuke sú uvedené všetky nevyhnutné požiadavky na úplné a riadne plnenie 
zákazky, pri�om do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. 
  
V Námestove: 17.12.2013 


