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Verejný obstarávateľ:     Štátny geologický ústav Dionýza Štúra , 
Sídlo verejného obstarávateľa:  Mlynská dolina 1 , 817 04 Bratislava 

 
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:                                Osobné motorové vozidlá  
Verejný obstarávateľ:                         Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
                                        Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 
Druh postupu:                                       súťaž – podlimitná zákazky (tovar)   
Označenie vo VVO UVO:                    15879 – WYT, Vestník č. 187/2013 zo dňa 25.09.2013 
Lehota na predkladanie ponúk:         do 16.10.2013 o 10:00 hod. 
Miesto a termín otvárania časti  
ponúk označených ako „Ostatné“:   Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
                                        Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 
                                                              16.10.2013 o 13:00 hod. 
Miesto a termín otvárania časti  
ponúk označených ako „Kritéria“:    Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
                                        Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 
                                                              06.11.2013 o 13:00 hod. 

 

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku: 
P. 
č.: 

Obchodné meno/názov uchádzača 
Sídlo/miesto podnikania uchádzača 

1. 

KESTLER spol. s r. o.  
Krajinská cesta 12  
821 07 Bratislava 

 
Prevádzka: 
KESTLER, spol. s r.o. 
Panónska cesta č. 5 
851 04 Bratislava  

 

Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky. 

Uchádzač (obch. meno)  Dôvod úspešnosti ponuky 

KESTLER spol. s r. o.  
Krajinská cesta 12  
821 07 Bratislava 

Prevádzka: 
KESTLER, spol. s r.o. 
Panónska cesta č. 5 
851 04 Bratislava 

Uchádzač  predložil ponuku, splnil podmienky 
účasti, predložená ponuka spĺňala požiadavky 
stanovené verejným obstarávateľom na predmet 
zákazky a získala najvyšší počet bodov – 100 
v rámci elektronickej aukcie. 
 

 
Napriek tomu, že bola v predmetnom verejnom obstarávaní predložená len jedna ponuka na predmet 
zákazky, verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

• Výzva na predkladanie ponúk bola po zverejnení zaslaná štyrom vybraným záujemcom. 
• Súťažné podklady boli na základe žiadosti poskytnuté jedenástim záujemcom. 
• Podmienky účasti boli stanovené primerane predmetu zákazky a boli nediskriminačné. Všetci 

záujemcovia, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady by splnili podmienky účasti. 
• Požiadavky na predmet zákazky by splnili minimálne traja ďalší záujemcovia. 
• Zákazka bola dostupná (výzva a súťažné podklady zverejnené v profile verejného 

obstarávateľa).  
• Napriek tomu záujemcovia pravdepodobne z dôvodu nedostatočného záujmu o predmetnú 

zákazku, cenovú ponuku nepredložili. 


