KANCELÁRIA ÚSTAVNÉHO SÚDU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Hlavná 110, 042 65 Košice 1

P. O. Box E - 35
Spr 944/2012

Správa z verejného obstarávania
podľa § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky
Verejný obstarávateľ:
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Hlavná 110, 042 65 Košice
Predmet zákazky: Upratovacie a čistiace služby
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je upratovanie a čistenie priestorov vrátane ich vybavenia
a príslušenstva jednotlivých pracovísk verejného obstarávateľa v Košiciach.

Hlavný predmet: hlavný slovník – 90910000-9 Upratovacie služby
Doplňujúce predmety: hlavný slovník – 90911200-8 Čistenie (upratovanie) budov, 90911300-9
Umývanie okien, 90918000-5 Čistenie odpadových nádob, 90919200-4 Čistenie (upratovanie)
kancelárií.

Predpokladaná hodnota zákazky: cca 32 000,00 eur bez DPH
2.

Použitý postup zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ vo väzbe na výšku predpokladanej hodnoty na obdobie 12 mesiacov
vyhlásil v súlade s ustanovením § 4 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zadávanie
podprahovej zákazky verejnou súťažou s výzvou na predkladanie ponúk. Po zverejnení výzvy
na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania verejný obstarávateľ zaslal výzvu
trom vybraným uchádzačom.

3.

Dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku
verejného obstarávania a čísla týchto oznámení
Výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 185/2012 zo
dňa 25. 9. 2012 pod značkou 11194-WYS.

4.

Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu
V predmetnom verejnom obstarávaní nebol výber záujemcov.

Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky v stanovenej lehote
SAWBAC Slovensko, a.s., Jakubov 49, 90063 Jakubov
ISS Facility Services spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, 82104 Bratislava
PRIMA INVEST, spol. s r.o., Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica
TOPPRO, s.r.o., Liesková 20, 04001 Košice
MAGNOL Servis s.r.o., Križkova 9, 81104 Bratislava
Služby Servis s.r.o., Fr. Hečku 1, 07101 Michalovce
KA-LUX s.r.o., Brestovská 13, 06601 Humenné

5.

Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia

Obchodné meno a sídlo uchádzača

SAWBAC Slovensko, a.s., Jakubov 49, 90063 Jakubov
ISS Facility Services spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, 82104
Bratislava
MAGNOL Servis s.r.o., Križkova 9, 81104 Bratislava

Služby Servis s.r.o., Fr. Hečku 1, 07101 Michalovce

6.

Dôvod vylúčenia uchádzača

§ 33 ods. 7 písm. a) zákona o
verejnom obstarávaní –
nesplnenie podmienok účasti
§ 33 ods. 7 písm. a) zákona o
verejnom obstarávaní –
nesplnenie podmienok účasti
§ 33 ods. 7 písm. d) zákona o
verejnom obstarávaní –
nepredloženie vysvetlenia v
lehote
§ 33 ods. 7 písm. a) a d) zákona
o verejnom obstarávaní –
nesplnenie podmienok účasti
a predložené nepravdivé
a skreslené informácie

Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk
V predmetnom verejnom obstarávaní nebola vylúčená žiadna ponuka pre mimoriadne nízku
ponuku.

7.

Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky,
ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy
Identifikácia úspešného uchádzača:
TOPPRO, s.r.o., Liesková 20, 04001 Košice

Odôvodnenie výberu ponuky:
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V súťaži na uvedený predmet bola úspešná spoločnosť KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13,
Humenné. Keďže uvedená spoločnosť pred podpísaním zmluvy odstúpila od svojej ponuky,
úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť, ktorá sa svojou ponukou umiestnila na druhom
mieste, a to spoločnosť TOPPRO, s.r.o., Liesková 20, 04001 Košice.
Podiel subdodávok:
Bez subdodávok
8.

Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu
V predmetnom verejnom obstarávaní nebolo použité rokovanie konanie, ale súťažný dialóg.

9.

Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu
podľa § 108j ods. 1 písm. k)
V predmetnom verejnom obstarávaní nebolo použité rokovacie konanie bez zverejnenia.

10. Odôvodnenia prekročenia lehoty podľa § 108 h ods. 2
Výsledkom predmetného verejného obstarávania nebolo uzavretie rámcovej dohody.
11. Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky
Použitý postup zadávania zákazky nebol zrušený.
Košice, 28. 12. 2012
Spracovala: Ing. Mgr. Dagmar Pillárová, osoba spôsobilá na verejné obstarávanie
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