SPRÁVA O ZÁKAZKE
v zmysle § 21 ods. 2 a 3 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a) identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky, rámcovej dohody alebo
dynamického nákupného systému
Úradný názov : Slovenská agentúra životného prostredia
IČO : 00626031
Poštová adresa : Tajovského 28
PSČ: 975 90
Mesto: Banská Bystrica
Štát: Slovenská republika
Predmet zákazky : Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre zamestnancov SAŽP pri zahraničných

služobných cestách vrátane súvisiacich služieb
Predpokladaná hodnota zákazky : 40 000,00 EUR bez DPH
b) použitý postup verejného obstarávania:
podlimitná zákazka
c) dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného
obstarávania a čísla týchto oznámení:
Podlimitná zákazka - zverejňovanie iba vo Vestníku verejného obstarávania:
- Vestník č. 251/2013 zo dňa 21.12.2013 pod značkou 20111-WYS
d) identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu:

•

ORBIX, s.r.o., Obchodná 48, 811 06 Bratislava

•

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

Odôvodnenie výberu:
Komisia preskúmala ponuky uchádzačov a konštatuje, uchádzači splnil všetky podmienky požadované
verejným obstarávateľom.
e) identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:
- neuplatňuje sa
f) odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
- neuplatňuje sa
g) identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo
rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy:

REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava
Úspešný uchádzač splnil všetky podmienky účasti stanovené vo Výzve na predloženie ponúk, v súťažných
podkladoch a predložil najnižšiu cenu za dodávku predmetu zákazky.
h) odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu :
- neuplatňuje sa
i) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j odst.1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa §
108j ods.1 písm. k):
-neuplatňuje sa
j) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods.2:
- neuplatňuje sa

k) dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:
- neuplatňuje sa
l) Dátum uzatvorenia zmluvy + dátum zverejnenia výsledku vo VVO:
Dátum uzatvorenia zmluvy : 04.03.2014
Dátum zverejnenia výsledku vo VVO – neuplatňuje sa

