MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Správa o zákazke podľa § 21 ods. 2 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 alebo obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky,
rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2,
833 36 Bratislava. Predmetom zákazky je tlač vízových nálepiek. Predpokladaná hodnota
zákazky bola stanovená vo výške 630 000 EUR.
b) použitý postup zadávania zákazky
užšia súťaž – zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti.
c) dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku
Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania a čísla týchto oznámení
Úradný vestník EÚ: č. S176 dňa 11.09.2013 pod značkou 2013/S 176-303769.
Vestník verejného obstarávania: č. 176/2013 dňa 10.09.2013 pod značkou 15280 – MST.
d) identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu
Po predložení žiadosti o účasť boli na predloženie ponuky vyzvaní uchádzači, ktorí
predloženými dokladmi preukázali splnenie podmienok účasti stanovených verejným
obstarávateľom, a to: Őstereichische Staatsdruckerei GmbH, Tenschertstrasse 7, 1239 Viedeň,
Rakúsko, GARSU PASAULIS UAB, Salomejos Neries str. 69, 06304 Vilnius, Litva, STÁTNÍ
TISKÁRNA CENIN, státní podnik, Ružová 6, čp. 943, 110 00 Praha 1, Česká republika a Polska
Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Ul. Sanguszki 1, 00–222 Varšava, Poľsko
e) identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia
uchádzač Pénzjegynyomda Zrt., Markó utca 13-17, 1055 Budapešť, Maďarsko bol vylúčený
z verejného obstarávania podľa § 33 ods. 7 písm. a) a písm. c) zákona o verejnom obstarávaní,
pretože nesplnil podmienky účasti a nepredložil po písomnej žiadosti verejného obstarávateľa
vysvetlenie predložených dokladov v určenej lehote.
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
Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik,
Ružová 6, čp. 943, 110 00 Praha 1, Česká republika, ktorá ponúkla najnižšiu cenu za 1 kus
vízovej nálepky vo výške 0,319 EUR bez DPH. Podiel subdodávok nie je verejnému
obstarávateľovi známy.
h) odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu
neuplatňuje sa.
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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.
k) dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky
neuplatňuje sa.
Vypracoval: Mgr. Stanislav Oravec
V Bratislave dňa 11.02.2014
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