Verejný obstarávateľ:
Sídlo verejného obstarávateľa:

Slovenský pozemkový fond
Búdková 36, 817 15 Bratislava

Správa o 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“)

1) Predmet zákazky:

Právne poradenstvo a zastupovanie

2) Hodnota zákazky:
EUR

Predpokladaná hodnota bez DPH: vyššia ako 200 000

3) Použitý postup zadávania zákazky: Rokovacie konanie so zverejnením
4) Označenie a dátum uverejnenia Oznámenia:
Úradný vestník Európskej únie č. S 166 zo dňa 28.08.2013 pod zn. 2013/S 166-288869
Vestník verejného obstarávania č. 168/2013 zo dňa 28.08.2013 pod zn. 14759 – MRS
5) Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu:
Neaplikuje sa.
6) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov
odôvodnenie ich
vylúčenia:
P. Obchodné meno/názov záujemcu
IČO
č.: Sídlo/miesto podnikania záujemcu
36 800 589
AKMG, s.r.o., Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
36 859 711
AKSK, s.r.o., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
36 859 583
AK PRESPERINOVA, s.r.o., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Advokátska kancelária Kovár a partneri, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 35 789 697
Bratislava
1.
Odôvodnenie vylúčenia: Uchádzač v zmysle § 42 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní nesplnil požiadavky na predmet zákazky uvedené
v súťažných podkladoch a v náležitostiach ponuky.
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kancelária, Mlynské Nivy 36 856 584
49, 821 09 Bratislava
3.
Odôvodnenie vylúčenia: Uchádzač nesplnil podmienky účasti, § 33 ods. 7
písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
36 855 707
Rödl & Partner Advokáti, s.r.o., Lazaretská 8, SK-811 08 Bratislava 1
Odôvodnenie vylúčenia: Uchádzač nepredložil po písomnej žiadosti
4.
vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote, § 33
ods. 7 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
1

7) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: Neuplatňuje sa.
8) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel
subdodávky, ak je známy:
P.
č.:

Obchodné meno/názov uchádzača
Sídlo/miesto podnikania uchádzača

2.

Advokátska kancelária ECKER-KÁN & PARTNERS, s.r.o., 35 886 625
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Odôvodnenie: Uchádzač splnil požiadavky verejného obstarávateľa na
predmet zákazky a náležitosti ponuky.

IČO

9) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania:
Podmienka použitia: § 55 ods. 1 písm. e) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
§ 55 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní uvádza ako jeden z dôvodov použitia
rokovacieho konania so zverejnením ak ide o zákazku na poskytnutie služieb, ktorých
predmetom sú právnické služby alebo ostatné služby podľa prílohy č. 3, kategória 27, pri
ktorých kvalita ich poskytnutia je závislá najmä od kvalifikácie a skúseností fyzickej osoby,
ktorá ich poskytuje alebo v mene alebo za právnickú osobu osobne vykonáva.
10) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa §108j ods. 1 písm. h): Neuplatňuje sa.
11) Odôvodnenie prekročenia podielu podľa §108j ods. 1 písm. k): Neuplatňuje sa.
12) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2: Neuplatňuje sa.
13) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: Neuplatňuje sa.

Dátum spracovania: 14.1.2014
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