NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY
PODĽA § 7
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 31409890
Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie

SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 6 A PODĽA § 21 ODS. 2
ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
(ďalšia časť sa v prípade potreby pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Predmet zákazky/rámcovej dohody
Hodnota zákazky

Baliaci stroj na balenie do prieťažnej fólie
34 650 ,00

Bez DPH

Použitý postup zadávania zákazky

Otvorená

Podlimitná zákazky

Dátum uverejnenia oznámenia
v Úradnom vestníku EÚ

Neaktuálne

Dátum uverejnenia
oznámenia vo vestníku VO

16. 8. 2013

Číslo oznámenia v Úradnom vestníku
EÚ

Neaktuálne

Číslo oznámenia vo vestníku
VO

14256-WYT

Identifikácia vybraných záujemcov a
odôvodnenie ich výberu

Neaktuálne

Identifikácia vylúčených uchádzačov/
záujemcov a odôvodneni ich vylúčenia

Do verejného obstarávania predložil ponuku iba jeden uchádzač a tento splnil
podmienky účasti.

Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne
nízkych ponúk

Neaktuálne.

PETRUZALEK, s.r.o., Domové role 71, 821 05 Bratislava
IČO : 31325360

Identifikácia úspešného uchádzača
a odôvodnenie výberu jeho ponuky

Verejný obstarávateľ poslal výzvu na predkladanie ponúk trom vybraným záujemcom
a ďalší dvaja záujemcovia požiadali o súťažné podklady. Zákazka bola dostupná (výzva
a súťažné podklady) v profile verejného obstarávateľa. Jeden zo záujemcov požiadal
podľa zákona o verejnom obstarávaní o vysvetlenie údajov uvedených po výzve alebo
v súťažných podkladoch a žiadny nepodal ani žiadosť o nápravu proti podmienkam
uvedeným vo výzve alebo v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch
poskytnutých verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ má s uchádzačom,
ktorý predložil ako jediný ponuku na obidve vyššie uvedené časti predmetu zákazky
pozitívne skúsenosti týkajúce sa dodávok tovarov. V zmysle uvedeného, verejný
obstarávateľ nemal dôvod zrušiť použitý postup zadávania zákazky v zmysle § 46 ods.
2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko uchádzač, ktorý cenovú ponuku
predložil, splnil všetky podmienky účasti.

Podiel zákazky/ rámcovej dohody,
s úmyslom zadať tretím osobám (ak je
známy)

Neaktuálne

Odôvodnenie použitia rokovacieho
konania/ súťažného dialógu

Neaktuálne

Odôvodnenie prekročenia lehoty - §
108 j ods.1 písm. h) a l) alebo
prekročenia podielu - § 108 j ods. 1
písm. k)

Neaktuálne

Odôvodnenie prekročenia lehoty - §
108 h ods. 2

Neaktuálne

Dôvod zrušenia použitého postupu
zadávania zákazky

Neaktuálne

Poznámka: [Kliknutím zadáte text] [Kliknutím zadáte dátum.] – po kliknutí na výberové pole môžete zadať vlastný text, resp. vybrať dátum;
[Vyberte položku.] – po kliknutí na výberové pole sa Vám zobrazia možnosti výberu; [Zadajte akýkoľvek obsah, ktorý chcete opakovať, vrátane iných
ovládacích prvkov obsahu. Tento ovládací prvok môžete vložiť aj okolo riadkov tabuľky, a tak opakovať časti tabuľky.] – po kliknutí sa objaví možnosť
pridať ďalší obsah [+], pred vypĺňaním treba pridať potrebný/ požadovaný počet výberových okien/ obsahu cez tlačidlo [+]

