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Správa o zákazke časť 2. 

 Zabezpečenie cateringových služieb na Bratislavský bál 

Verejný obstarávateľ:  Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava 
Názov: Cateringové služby, Časť 2: Zabezpečenie bežných cateringových služieb 
Postup: Podlimitná zákazka na poskytnutie služby realizovaná v súlade s výzvou na predkladanie 
ponúk, zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania. Rozdelená na dve časti predmetu zákazky, 
pričom uchádzači mohli predložiť ponuku do jednej alebo obidvoch častí predmetu zákazky. 
Predpokladaná hodnota celej zákazky: Od: 23 000 € bez DPH  Do: 92 000 € bez DPH 
Predpokladaná hodnota zákazky pre časť 1: Od: 4 000 € bez DPH  Do: 16 000 € bez DPH 
Uverejnené: Výzva na predkladanie ponúk uverejnená vo vestníku číslo 230/2013 zo dňa 23.11.2013 
pod značkou 18946 - WYS 
Identifikácia záujemcov:  

1. CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, s.r.o., Palackého 22, 811 02 Bratislava 
2. SEBA, Senator Banquets, s.r.o., Saratovská 2/A, SK - 844 52 Bratislava 
3. Sharkam VIP Catering, s.r.o., Veternicová 33, 841 05 Bratislava 
4. BE COOL, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava 

Identifikácia uchádzačov a ich poradie doručenia ponuky: Žiadny z uchádzačov nepredložil 
ponuku na túto časť predmetu zákazky. 
Vylúčení uchádzači:  žiadny z uchádzačov nebol vylúčený 
Úspešný uchádzač:   - 
Odôvodnenie rokovacieho konania alebo súťažného dialógu:  neuplatňuje sa 
Dôvody zrušenia zákazky: Verejný obstarávateľ zrušil použitý postup zadávania zákazky pre časť 2 
v súlade s §100 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov nakoľko 
mu v lehote na predkladanie ponúk nebola doručená žiadna ponuka. Zároveň oznámil túto skutočnosť 
všetkým známym záujemcom a zverejnil informáciu o zrušení na profile s oznámením že na pôvodný 
predmet zákazky bude verejným obstarávateľom vyhlásená podlimitná zákazka postupom podľa § 9 
ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní a to v čase vzniku potreby obstarať bežné cateringové služby na 
podujatia realizované verejným obstarávateľom počas  kalendárneho roka. 

 
Spracovala: Barbora Bíziková 
 
V Bratislave, dňa 4.2.2014    ............................................................... 
        Ing. Vladimír Grežo 
                     riaditeľ BKIS 


