
 

 

 

 

SPRÁVA O ZÁKAZKE 
 

 zapísaná v súlade s § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

 

Názov  zákazky:  Nákup proxy servera internetového pripojenia v ústredí  

    MZVaEZ SR vrátane licencií pre užívateľov 
             

Hodnota zákazky:  129 480,- EUR bez DPH 

 

2. Použitý postup zadávania zákazky: podlimitná zákazka / podlimitný postup 

 

3. Dátum uverejnenia a číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:  
Vestník VO: 14899 – WYT, č. 170/2013 zo dňa  31.08.2013 

 

4. Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu: 

Neuplatnilo sa.  

 

5. Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie vylúčenia: 

Neuplatnilo sa. 

 

6. Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkej ponuky: 

Neuplatnilo sa. 

 

7. Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie jeho výberu, podiel tretích 

osôb : 

Na prvom mieste v poradí sa umiestnil a úspešným uchádzačom sa stal uchádzač  

TooNet, s.r.o., Seberiniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 44 962 070, ktorý v rámci 

vyhodnotenia ponúk predložil najnižšiu cenu vo výške 142 393,- EUR s DPH. 

Uchádzač už vo svojej ponuke predložil všetky doklady, ktorými priamo preukázal 

splnenie stanovených podmienok účasti. Uchádzačovi bude zaslané oznámenie o 

výsledku vyhodnotenia ponúk s informáciou, že sa stal úspešným uchádzačom a bude 

následne vyzvaný na uzavretie zmluvy. 

Na 2. mieste v poradí sa umiestnil uchádzač TEMPEST a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 

Bratislava, IČO: 31 326 650 a na 3. mieste v poradí sa umiestnil uchádzač GEMINY 

s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 31, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 44 892 748    

Podiel tretích osôb: 0% 

 

8. Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108 j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia 

podielu podľa § 108j ods. 1 písm. k) a odôvodnenie prekročenia lehoty podľa  

§ 108h ods. 2: 

Neuplatnilo sa. 
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9. Odôvodnenie rokovacieho konania alebo súťažného dialógu  

Neuplatnilo sa.  

 

10. Dôvody zrušenia použitého postupu 

Neuplatnilo sa. 

 

         

Mgr. Daniel Šiška 


