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

 
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

podľa §44 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:  Služba „Čistenie resp. pranie súprav posteľnej bielizne 

a plachiet, pracovného a laboratórneho oblečenia, obrusov, 
uterákov a utierok, záclon“ 

Verejný obstarávateľ: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
  Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 
Druh postupu:    zadávanie zákazky postupom podľa § 9 ods. 9 zákona   
Výzva:                                                  výzva na predloženie cenovej ponuky zo dňa 23.01.2014,  
                                                                 zverejnená v profile verejného obstarávateľa (www.geology.sk)  
                                                                 dňa 23.01.2014 
Lehota na predkladanie ponúk:            do 29.01.2014 do 10:00 hod. 
Miesto a termín vyhodnotenia ponúk: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
                                          Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 
                                                                 03.02.2014 
 
 

 

Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky. 

Pre časť 1. „Čistenie resp. pranie súprav posteľnej bielizne a plachiet, pracovného a laboratórneho 
oblečenia, obrusov, uterákov a utierok, záclon a iné pre ŠGÚDŠ Bratislava, Mlynská dolina 1, 817 04 
Bratislava“ 

Uchádzač (obch. meno)  Dôvod úspešnosti ponuky 

Manima Servis s r.o., Žitavská 6, 821 07 Bratislava 

Uchádzačom predložená ponuka na 
predmet zákazky (časť.1) bola v zmysle 
kritéria najnižšia a spĺňala požiadavky 
verejného obstarávateľa na  predmet 
zákazky.  
 

 
Konečné poradie predložených ponúk: 

P. č. Obchodné meno (sídlo/miesto podnikania) 

1. Manima Servis s r.o., Žitavská 6, 821 07 Bratislava 

2. SORS Bratislava, spol. s r.o., Zimná 3, 821 02 Bratislava 

        

Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky. 

Pre časť 2. „Čistenie resp. pranie súprav posteľnej bielizne a plachiet, pracovného a laboratórneho 
oblečenia, obrusov, uterákov a utierok, záclon a iné pre ŠGÚDŠ, RC  Jesenského 6-8, 040 01 
Košice“ 
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Uchádzač (obch. meno)  Dôvod úspešnosti ponuky 

FLÓRA + s.r.o., Húskova 27/1286, 040 11 Košice 

Uchádzačom predložená ponuka na 
predmet zákazky (časť.2) bola v zmysle 
kritéria najnižšia a spĺňala požiadavky 
verejného obstarávateľa na predmet 
zákazky.  
 

 

Konečné poradie predložených ponúk: 

P. č. Obchodné meno (sídlo/miesto podnikania) 

1. FLÓRA + s.r.o., Húskova 27/1286, 040 11 Košice 

2. EUROnline. s.r.o., Práčovne a čistiarne Bocian, Jarná 785/4, 053 61 Spišské Vlachy  

3. ALKA s.r.o. Prešov, Bardejovská 42, 080 06 Ľubotice 

        

Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky. 

Pre časť 3. „Čistenie resp. pranie pracovného a laboratórneho oblečenia, obrusov, uterákov 
a utierok, záclon a iné pre ŠGÚDŠ, RC Markušovská cesta 1, 052 40 Spišská Nová Ves“ 

 

Uchádzač (obch. meno)  Dôvod úspešnosti ponuky 

SKINAUTIQUE CLUB s.r.o., Slovenská 58, 052 01 Spišská 
Nová Ves 

Uchádzačom predložená ponuka na 
predmet zákazky (časť.3) bola v zmysle 
kritéria najnižšia a spĺňala požiadavky 
verejného obstarávateľa na  predmet 
zákazky.  
 

 
Konečné poradie predložených ponúk: 

P. č. Obchodné meno (sídlo/miesto podnikania) 

1. SKINAUTIQUE CLUB s.r.o., Slovenská 58, 052 01 Spišská Nová Ves 

2. ALKA s.r.o. Prešov, Bardejovská 42, 080 06 Ľubotice 

3. EUROnline. s.r.o., Práčovne a čistiarne Bocian, Jarná 785/4, 053 61 Spišské Vlachy 
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