ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Chlumeckého 2, P.O.BOX 57, 820 12 Bratislava 212
SPRÁVA
o nadlimitnej zákazke podľa § 21 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
a) identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického
nákupného systému:
Názov organizácie:
Sídlo:
Štát:
IČO:

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Chlumeckého 2, Bratislava 820 12
Slovenská republika
00 166 260

Predmet zákazky:

Zabezpečenie sprostredkovania stravovacích služieb pre zamestnancov Úradu
geodézie, kartografie a katastra SR formou stravovacích poukážok

Hodnota zákazky:

280.896,00 € bez DPH
(slovom: dvestoosemdesiat tisíc osemstodeväťdesiatšesť eur).

b) použitý postup zadávania zákazky: verejná súťaž podľa § 51 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní
formou elektronickej aukcie
c) dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len „európsky vestník“) a vo
Vestníku verejného obstarávania (ďalej len „vestník“) a čísla týchto oznámení:
- zverejnené v Ú. v. EÚ 2013:
- zverejnené vo vestníku VO č. 101/2013:

24.05.2013 pod číslom 2013/S 099-169700
25.05.2013 pod číslom 7990 - MSS

d) identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu:
Vybratý záujemcovia:
1. Le Cheque Dejeuner, s.r.o, Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava; IČO 31396674
2. DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina; IČO 36391000
3. Edenred Slovakia, s.r.o., City Business Center I, Karadžičova 8, 820 15 Bratislava; IČO 31328695
Odôvodnenie: všetci záujemcovia splnili podmienky účasti
e) identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:
- neboli vylúčení žiadni záujemcovia
f) odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
- neboli predložené mimoriadne nízke ponuky
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:
úspešný uchádzač: Edenred Slovakia, s.r.o.
odôvodnenie výberu jeho ponuky: podľa určených kritérií a ich váhy bola jeho ponuka vyhodnotená
v elektronickej aukcii ako ekonomicky najvýhodnejšia
podiel rámcovej dohody, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám: nie je známy

h) odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu:
- nebolo použité rokovacie konanie ani súťažný dialóg
i) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 108j ods.
1 písm. k):
- nebolo použité prieme rokovacie konanie
j) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2:
- lehota podľa § 108h ods. 2 nebola prekročená, rámcová dohoda bola uzavretá na štyri roky
k) dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:
- použitý postup nebol zrušený

