
Súhrnná správa o zákazke 
podľa § 21 ods. 2 a ods. 3 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní"). 

1. Druh zákazky, kategória služby, spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Druh zákazky: 
Zákazka na poskytovanie služieb s názvom „Obstaranie zahraničnej rekreácie Grécko -
Olympská riviéra - Leptokaria pre DeD Ružomberok" 

Kategória služby: 
V zmysle prílohy č. 3 zákona o verejnom obstarávaní ide o neprioritnú službu. 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
55242000-8 - Služby poskytované v dovolenkových domoch 

2. Predmet zákazky: 

1. Predmetom zákazky je obstaranie zahraničnej rekreácie Grécko - Olympská riviéra -
Leptokaria pre DeD Ružomberok 

3. Základné údaje: 

a) Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Detský domov 
Sídlo: Kalvárska 35, 034 01 Ružomberok 
ICO: 302 272 83 
DIC: 2020589164 
Kontaktná osoba: Ing. Štefan Likavčan 
Telefón: 044/432 40 70 
Elektronická pošta: dd.ruzomberok@stonline.sk 

• Predpokladaná hodnota zákazky: do 4 700,-EUR bez DPH 

• Celková hodnota zákazky: 5 580,-EUR s DPH 

b) Použitý postup zadávania zákazky: Verejné obstarávanie na predmet zákazky je 
zadávané postupom zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. 

c) Oznámenia: Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená dňa 13.02.2014 
v Profile verejného obstarávateľa 
http://www.upsvar.sk/profil-verejneho-obstaravatela/vyzvy-detskych-domovov-od-
1.7.2013/kraj-zilina/obstaranie-zahranicnej-rekreacie-grecko-olympska-riviera-
leptokaria-pre-ded-ruzomberok-1 .html?page_id=373053 

d) Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu: 

• CK GEMKO spol. s.r.o., Svätoplukova 3, 979 01 Rimavská Sobota, e-mail: 
gemko@gemko.sk 
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• Agentúra Zájazdy.sk, spol. s.r.o., CA, Námestie Oslobodenia 5, 905 01 
Senica, e-mail: katarina.tomekova@zajazdy.sk 

• Mediatour s.r.o., Štefánikova 5, 949 01 Nitra, e-mail: naidovolenka@{mediatour.sk 
Všetky uvedené cestovné kancelárie boli vybrané verejným obstarávateľom 
prostredníctvom internetu na predmet zákazky. Vybraní záujemcovia podnikajú 
v predmete zákazky. 

e) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich 
vylúčenia: 

Žiadny z uchádzačov nebol v predmetnej súťaži vylúčený. 

f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: žiadny z uchádzačov 
nepredložil takúto ponuku. 

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

• Víťazom súťaže sa stala cestovná kancelária: CK GEMKO spol. s.r.o., 
Svätoplukova 3, 979 01 Rimavská Sobota 

h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu. 

Nevzťahuje sa na predmetnú zákazku. 

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

Nevzťahuje sa na predmetnú zákazku. 

j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108 ods. 2. 

Nevzťahuje sa na predmetnú zákazku 

k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky. 

Zákazka nebola zrušená. 

Verejný obstarávateľ je v zmysle § 21 ods. 4 povinný zdokumentovať postup 
verejného obstarávania, ktorý bol vykonaný elektronickými prostriedkami. 

V Ružomberku, dňa 18.2.2014 

mailto:katarina.tomekova@zajazdy.sk

