SÚZA
SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ
Odbor ubytovacích a stravovacích služieb

Drotárska cesta 46
811 04 Bratislava 1

Vybavuje: Mgr. Zlatica Šišoláková
Tel.: 02/59354 174
e-mail: zlatica.sisolakova©suza.sk

Vec: Správa o zákazke – verejné obstarávanie na predmet zákazky „Pekárenské výrobky“
Správa účelových zariadení (ďalej len „verejný obstarávateľ“) v súlade so zákonom 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“) ukončil verejné obstarávanie realizované postupom zadávania
podprahovej zákazky na predmet zákazky „Pekárenské výrobky“.

a) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:

SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ ( SÚZA)

Adresa organizácie:

Drotárska cesta 46, 811 04 Bratislava 1

IČO:
Internetová adresa organizácie (URL):

3080 6101
www.suza.sk

Predmet zákazky:
Pekárenské výrobky
Predpokladaná hodnota zákazky:
39 228,70- EUR bez DPH
b) Dátum uverejnenia na web stránke SÚZA:

ww.suza.sk – 08.07.2013 o 12:41 hod.
c) Použitý postup zadávania zákazky:
Zákazka na „Pekárenské výrobky“ bola zadaná elektronickou formou, prostredníctvom
výzvy na predloženie cenovej ponuky
d) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:
Nebol vylúčený žiaden uchádzač.
e) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
Zo zákazky nebola vylúčená žiadna ponuka z dôvodu mimiriadne nízkej ponuky.
f)

Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky, alebo
rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač ná v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy:
Úspešným uchádzačom, ktorý predložil najnižšiu cenu 38 950,79 €(bez DPH) za predmet
zákazky.

Ing. Vojtech Gottschall BAGETA, M. R. Štefánika 10,902 10 Pezinok
Odôvodnenie výberu:
Komisia verejného obstarávateľa na hodnotenie ponúk hodnotila ponuku uchádzača Ing. Vojtech
Gottschall BAGETA, M. R. Štefánika 10,902 10 Pezinok, ktorá splnila všetky požiadavky
verejného obstarávateľa na predmet zákazky a na základe stanoveného kritériá najnižšia cena sa
jeho ponuka stala úspešnou.
g) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu
Neuplatňuje sa.
h) Dôvody zrušenia použitého postupu zákazky
Neuplatňuje sa.

V Bratislave 06.08. 2013
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