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 : Reklamné a propagačné predmety pre projekty
Predpokladaná hodnota zákazky : 69.209,00 EUR bez DPH
b) použitý postup verejného obstarávania:
verejná súťaž
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. 109/2013 zo dňa 06.06.2013 pod značkou 8601- MST
d) identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu:
DOLIS s.r.o., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava
Odôvodnenie výberu:
Komisia preskúmala ponuku uchádzača a konštatuje, uchádzač splnil všetky podmienky požadované
verejným obstarávateľom.
e) identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:
1. Hauerland spol. s r.o., Matúšova 56, 811 04 Bratislava
Verejný obstarávateľ požadoval v zmysle Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných
podkladov splnenie podmienok účasti v zmysle:
- § 27 odst. 1 písm. a.) - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, že uchádzač nie je v
nepovolenom debete a že si plní voči banke/bankám všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu,
prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov. Potvrdené potvrdenie nesmie byť
staršie ako tri mesiace ku dňu podania ponuky. K potvrdeniu musí uchádzač predložiť čestné vyhlásenie,
že má otvorené účty iba v bankách, od ktorých predložil vyjadrenie a vyhlásenie musí byť podpísané
osobou/osobami oprávnenými vystupovať v jeho mene. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky a
verejný obstarávateľ ho neuzná.
- § 28 odst. 1 písm. a.) - potvrdený zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky ku dňu predkladania
ponúk s uvedením cien vrátane DPH, lehôt dodania a odberateľov, s tým, aby zoznam dodávok tovaru
obsahoval minimálne tri dodávky tovaru, každú vo výške min. 20 000,00 Eur bez DPH predmetom ktorej
bola dodávka tovaru rovnakého alebo podobného druhu ako je predmet zákazky; ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný
obstarávateľ,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné,
vyhlásením uchádzača o ich dodaní podpísaným štatutárnym zástupcom uchádzača.
Uchádzač je povinný uvádzať referencie v €. Referencie musia byť predložené ako originály alebo overené
kópie.
V predloženej ponuke uchádzača sa uvedené dokumenty nenachádzali.
Na základe hore uvedených skutočností a v súlade so zákonom o VO a súťažnými podkladmi bol uchádzač
z predmetnej podlimitnej zákazky vylúčený.

2. Anatex, s.r.o., Hviezdoslavova 30, 974 01 Banská Bystrica
Verejný obstarávateľ požadoval v zmysle Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných
podkladov splnenie podmienok účasti v zmysle:
- § 28 odst. 1 písm. a.) - potvrdený zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky ku dňu predkladania
ponúk s uvedením cien vrátane DPH, lehôt dodania a odberateľov, s tým, aby zoznam dodávok tovaru
obsahoval minimálne tri dodávky tovaru, každú vo výške min. 20 000,00 Eur bez DPH predmetom ktorej
bola dodávka tovaru rovnakého alebo podobného druhu ako je predmet zákazky; ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný
obstarávateľ,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné,
vyhlásením uchádzača o ich dodaní podpísaným štatutárnym zástupcom uchádzača.
Uchádzač je povinný uvádzať referencie v €. Referencie musia byť predložené ako originály alebo overené
kópie.
V predloženej ponuke uchádzača sa nachádzal potvrdený zoznam dodávok od jeho zmluvných partnerov
VÚB a.s. vo výške 43 300 EUR s DPH, SPP-distribúcia a.s. vo výške 4 904 EUR a tri potvrdené zoznamy
dodávok od partnera QBSW a.s. vo výškach 630 EUR bez DPH, 907,50 EUR bez DPH a 890 EUR bez
DPH.
Verejný obstarávateľ požadoval od uchádzačov, aby predložili tri dodávky tovaru, každú vo výške min.
20 000,00 Eur bez DPH. Z predložených zoznamov dodávok tovaru je zrejmé, že uchádzač uvedenú
podmienku účasti nesplnil, nakoľko predložil iba jednu dodávku tovaru, ktorá spĺňa požiadavky verejného
obstarávateľa.
Na základe hore uvedených skutočností a v súlade so zákonom o VO a súťažnými podkladmi bol uchádzač
z predmetnej podlimitnej zákazky vylúčený.
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:
DOLIS s.r.o., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava
Úspešný uchádzač splnil všetky podmienky účasti stanovené v Oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a v súťažných podkladoch.
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:
1.časť – Reklamné a propagačné predmety pre projekt: Podpora ochrany lokalít začlenením do
celopriestorového systému ekologickej stability
Dátum uzatvorenia zmluvy : 6.11.2013
Dátum zverejnenia výsledku vo VVO – 19.11.2013
Hodnota zákazky : 11.736,00 EUR s DPH
2.časť - Reklamné a propagačné predmety pre projekt: Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri
riešení environmentálnych záťaží v SR
Dátum uzatvorenia zmluvy : 6.11.2013
Dátum zverejnenia výsledku vo VVO – 19.11.2013
Hodnota zákazky : 10.945,80 EUR s DPH

3.časť - Reklamné a propagačné predmety pre projekt: Informačná dostupnosť – podpora implementácie
OP ŽP
Dátum uzatvorenia zmluvy : 6.11.2013
Dátum zverejnenia výsledku vo VVO – 19.11.2013
Hodnota zákazky : 49.900,20 EUR s DPH
5.časť - Reklamné a propagačné predmety pre projekt: A Sustainable Development Model for Green
Mountain Area
Dátum uzatvorenia zmluvy : 6.11.2013
Dátum zverejnenia výsledku vo VVO – 19.11.2013
Hodnota zákazky : 8.037,60 EUR s DPH

