
Správa o podlimitnej zákazke 
na poskytnutie služby „Upratovanie a čistenie autobusov a  trolejbusov“ 

 
(vypracovaná v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 
 
 
 
a)  identifikácia verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky, 

rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému : 
Názov:    Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 

 Sídlo :    Bardejovská č.6 
 PSČ :   043 29  
 Mesto :   Košice  
 Štát :   Slovenská republika 
 IČO :     31 701 914 
 Internetová adresa:  www.dpmk.sk 

      Predmet zákazky : „Upratovanie a čistenie autobusov a trolejbusov“ 
Hodnota zákazky:  20 790,- EUR/9 mesiacov  bez DPH 
   

b)  použitý postup zadávania zákazky : verejná súťaž – podlimitná zákazka  
 
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 :  
 Vestník verejného obstarávania č. 112/2013 zo dňa 11. 06. 2013 - číslo oznámenia 8923-MSS 

Vestník verejného obstarávania č. 193/2013 zo dňa 03. 10. 2013 - číslo oznámenia 16162-VSS 
   
 
d)  identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu : 
  

Na uvedený predmet zákazky sa zaregistrovali nasledujúci záujemcovia :  
1.  TOPPRO, s.r.o., Lisková 20, 040 01 Košice 

 2. J.P.S. SERVIS, s.r.o., Popradská 68, 040 11 Košice 
 3. SLUŽBY SERVIS, s.r.o. Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce 

4. KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13, 066 01 Humenné 
 5. AB FACILITY, s.r.o., Križkova 9, 811 04 Bratislava 
 6. LUX Prešov, s.r.o., Za Kalváriou 118, 080 01 Prešov 
 7. LUX Košice, s.r.o., Prešovská 31, 040 01 Košice 
 8. ips clean, s.r.o., Nová 633, 958 04 Partizánske 
 9. slovclean, s.r.o., Špitálska 27, 811 08 Bratislava 
 10. MAGNOL SERVIS, s.r.o., Križkova 19, 811 04 Bratislava 

11. AVANCE UM, s.r.o., Barčianska 68/A, 040 01 Košice 
12. TATRAPOL, a.s., B. Němcovej 30, 040 01 Košice 
13. WHITE STAR, s.r.o., Opátska 11, 040 18 Košice 
 
Na uvedený predmet zákazky ponuku predložili nasledujúci uchádzači :  
1. AVANCE UM, s.r.o., Barčianska 68/A, 040 01 Košice 
2. KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13, 066 01 Humenné 
3. MAGNOL SERVIS, s.r.o., Križkova 19, 811 04 Bratislava 
4. SLUŽBY SERVIS, s.r.o. Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce 

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

V predmetnom verejnom obstarávaní bol vylúčený uchádzač MAGNOL SERVIS, s.r.o., Križkova 19, 
811 04 Bratislava. Uchádzač bol vylúčený v zmysle § 33 ods. 7 písm. c).  - nepredloženie 
vysvetlenia ani doplnenia predložených dokladov v určenej lehote na základe písomnej žiadosti 
podľa § 33 odseku 6.  

 
f)  odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk : 

V predmetnom verejnom obstarávaní nebola žiadna ponuka vylúčená ako mimoriadne nízka 
ponuka. 

http://www.dpmk.sk/


 
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 : 
 
AVANCE UM, s.r.o., Barčianska 68/A, 040 01 Košice 

 
Odôvodnenie výberu :  Uchádzač splnili podmienky účasti ako aj požiadavky na predmet zákazky  
a v elektronickej aukcii ponúkol najnižšiu cenu za požadovaný predmet zákazky.  

 
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) :  Zákazka nebola zadávaná v oblasti ochrany a bezpečnosti. 
 
 
j)  odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods.2 : Zákazka nebola zadávaná v oblasti 

ochrany a bezpečnosti. 
 
k)  dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky : 

Použitý postup zadávania zákazky nebol zrušený. 
 

 
 
 

V Košiciach, 03. 10. 2013 
 
 
                 


