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Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania 
zákazky 

podľa §46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 

 

 

Predmet zákazky:                                  Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb 
Verejný obstarávateľ:                           Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
                                         Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 
Druh postupu:                  súťaž – podlimitná zákazky (služby) 
Označenie vo VVO UVO:                     19269 - WYS, Vestník č. 236/2013 zo dňa 03.12.2013 
Lehota na predkladanie ponúk:          do 08.01.2014 o 10:00 hod. 
Miesto a termín otvárania časti  
ponúk označených ako „Ostatné“:     Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
                                         Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 
                                                                do 08.01.2014 o 11:00 hod. 
Miesto a termín otvárania časti  
ponúk označených ako „Kritéria“:     Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
                                        Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 
                                                               20.01.2014 o 11:00 hod. 

 

1.  Zoznam záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady 

P.č. Záujemca Obch. meno, adresa 

1. 
Telefónica Slovakia, s.r.o. 
 

Einsteinova 24 
851 01 Bratislava 

2. 
SWAN, a.s. 
 

Borská 6 
841 04 Bratislava 

3. 
Slovanet, a.s. 
 

Záhradnícka 151 
821 08 Bratislava 2 

4. 
Delta Online s.r.o. 
 

Lomená 10 
040 01 Košice 

5. 
GTS Slovakia, s.r.o. 
 

Einsteinova 24 
851 01 Bratislava 

6. 
Slovak Telekom, a.s. 
 

Bajkalská 28 
817 62 Bratislava 

 

2.  Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku:  

P. 
č.
: 

Obchodné meno/názov uchádzača 
Adresa sídla/miesta podnikania uchádzača 

 
1. 
 
 

Slovak Telekom, a.s. 
Bajkalská 28 
817 62 Bratislava 

 
 

3.  Odôvodnenie nezrušenia postupu verejného obstarávania 

Napriek tomu, že bola v predmetnom verejnom obstarávaní predložená len jedna ponuka pre predmet 
zákazky, verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
• Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania, v profile verejného 

obstarávateľa a následne po zverejnení zaslaná trom vybraným dodávateľom. Zákazka bola dostupná 
širokej verejnosti. 
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• Súťažné podklady boli na základe žiadosti poskytnuté šiestim záujemcom a taktiež boli zverejnené 
v profile verejného obstarávateľa. 

• Zákazka bola dostupná (výzva a súťažné podklady zverejnené v profile verejného obstarávateľa) 
širokej verejnosti.  

• Predmet zákazky bol vyšpecifikovaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických 
požiadaviek vyplývajúcich z súčasných potrieb a finančných možností verejného obstarávateľa. 
Požiadavky na predmet zákazky mohol splniť každý relevantný telekomunikačný operátor na 
Slovensku. 

• Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená objektívne z celkových skutočných nákladov 
rovnakých alebo porovnateľných zákaziek na poskytovanie služieb, ktoré boli obstarané 
v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo v predchádzajúcich 12 mesiacoch, upravených  
o očakávané zmeny v množstve alebo hodnote v nasledujúcich 12 mesiacoch. 

• Podmienky účasti boli stanovené primerane predmetu zákazky a boli nediskriminačné. Záujemcovia, 
ktorým boli poskytnuté súťažné podklady by splnili podmienky účasti. 

• Napriek tomu bola verejnému obstarávateľovi predložená len 1 ponuka na predmet zákazky. 
• Uchádzač, ktorý predložil ponuku splnil všetky podmienky účasti. 
• Ostatní záujemcovia pravdepodobne z dôvodu nedostatočného záujmu o predmetnú zákazku, cenovú 

ponuku nepredložili. 
• Nakoľko je verejný obstarávateľ v časovej tiesni vzhľadom na potrebu zabezpečenia predmetnej 

služby, nie je možné verejné obstarávanie opakovať a je nevyhnutné v procese verejného 
obstarávania pokračovať.  

• Verejný obstarávateľ sa na základe skúseností domnieva, že aj pri zrušení a novom vyhlásení 
postupu zadávania zákazky na rovnaký predmet zákazky, by sa situácia mohla zopakovať. 

 
 
 
 
V Bratislave, dňa 27.01.2014     
 
 

Ing. Branislav Žec, CSc. 
                                                                                                            riaditeľ ŠGÚDŠ 


