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Správa o zákazke 

v zmysle § 24 ods. 2 a 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 

a) Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Záhradnícke a rekreačné služby 

Adresa:   Švermova 45, 974 01 Banská Bystrica 

IČO:   00183075 

Internetová stránka:  www.zaaresbb.sk 

 

Predmet zákazky:   
Nákup pohonných hmôt na palivové karty pre potreby verejného obstarávateľa 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 
159 000,00 Eur bez DPH 

 
b) Použitý postup zadávania zákazky 

podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska 
 
c) Dátum uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku VO 

Vestník UVO č. 221/2017, dňa 09.11.2017 pod číslom 15838 – WYT 
 
d) Identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu 

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

Nebol vylúčený žiaden uchádzač. 
 

f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:  
Komisia nevylúčila žiadneho uchádzača z procesu verejného obstarávania z dôvodu mimoriadne 
nízkej ponuky. 
Odôvodnenie: Ponuka uchádzača bola jediná predložená ponuka a podľa § 53 ods. 2, 3 zákona sa 
nejavila ako mimoriadne nízka. 
 

g) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo 
rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať subdodávateľom a ich identifikáciu, 
ak sú známi:  

 
 

 

http://www.zaaresbb.sk/
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Identifikácia úspešného uchádzača: 
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 
Dôvod: Ponuka uchádzača splnila všetky požiadavky stanovené verejným obstarávateľom na 
predmet zákazky a bola v súlade s kritériami na vyhodnotenie ponúk. Ponuka uchádzača bola 
zároveň jediná predložená ponuka. 
Podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, 
ak je známy s uvedením podielu subdodávateľa: 0 % 

 
h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu, priameho 

rokovacieho konania alebo zadávania koncesie podľa § 101 ods. 2:  
Neuplatňuje sa.  

 
i) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 135 

ods. 1 písm. k) zákona:  
Neuplatňuje sa.  

 
j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2 zákona:  

Neuplatňuje sa.  
 
k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:  

Neuplatňuje sa.  
 
l) Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie:  

Neuplatňuje sa.  
 
m) Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia:  

Nebol zistený žiadny konflikt záujmov. 
 
n) Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na účely 

prípravy postupu verejného obstarávania. 
Nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže, nakoľko do zákaziek zverejnených vo Vestníku verejného 
obstarávania sa môže zapojiť neobmedzený počet uchádzačov – dodávateľov. 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa  04.01.2018 
Vypracoval: Ing. Janka Majerová  
 

 


