
         ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA 

             SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

                       Chlumeckého 2, P.O.BOX 57, 820 12 Bratislava 212 

 

 

 

OESM-xxxx/2013-564 

 
SPRÁVA    

o podlimitnej zákazke podľa § 21 ods. 2 a 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 hodnotu zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického 

nákupného systému: 

Názov organizácie: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  

Sídlo:  Chlumeckého 2, Bratislava 820 12 

Štát:   Slovenská republika 

IČO:   00 166 260 

Predmet zákazky:  Zabezpečenie upratovacích služieb pre Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 

Hodnota zákazky:  80 280,00 € bez DPH  

 (slovom: osemdesiattisíc dvestoosemdesiat eur). 

 

b) použitý postup zadávania zákazky:  verejná súťaž podľa § 51 a nasl. zákona  o verejnom obstarávaní, 

elektronická aukcia 

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 európskom vestníku:  nezverejňuje sa 

- zverejnené vo vestníku VO č. 129/2013:  03.07.2013 pod číslom 11663 - MSS 

d) identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu: 

 Vybratý záujemcovia: 

1. CHEMEKO, spol. s r.o. Štúrova 101  059 21 Svit 

2. DANUBE Facility Service, s.r.o. River park, Dvořákovo nábr. 10   811 02 Bratislava  

3. KLINTON, s.r.o. Kutuzovova 3 831 03  Bratislava 

4. MAPEKA, s.r.o. Pútnická 7583/82 841 06 Bratislava – Záh. Bystrica 

5. MUNDITIA, spol. s r.o. Čajakova 43  831 01 Bratislava  

6. MÝVAL Slovakia, s.r.o. Nové záhrady  I 13/A 821 05 Bratislava  

7. PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica 

8. P.DUSSMANN, s.r.o. Plynárenská 1   BBC 1 Plus 821 09  Bratislava 

9. SLOVCLEAN, s.r.o. Špitálska 27 811 08  Bratislava 

10. VALIN, s.r.o. Pri celulózke 1376 010 01  Žilina 

Odôvodnenie: všetci záujemcovia splnili podmienky účasti 

e) identifikáciu vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia: 

 - neboli vylúčení žiadni záujemcovia 

 



  

f) odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: 

- nebola predložená mimoriadne nízka ponuka 

g) identifikáciu 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:   MAPEKA, s. r. o., IČO 36 688 843 

 Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava – Záhorská  Bystrica 

dôvody úspešnosti ponuky:  ekonomicky najvýhodnejšia ponuka 

podiel subdodávok:  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): 

 - neuplatňuje sa 

j) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2: 

 - neuplatňuje sa (zmluva o zabezpečení upratovacích služieb uzatvorená na 4 roky) 

k) dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: 

 - použitý postup nebol zrušený 


