Gastro DS, s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01 , IČO: 50 808 478

Odôvodnenie nezrušenia  použitého postupu  zadávania zákazky podľa                §  57 ods. 2  podľa zákona č.  343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní


	Názov verejného obstarávateľa: 	Gastro DS, s.r.o.

Sídlo verejného obstarávateľa:	Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda
	Predmet/ názov zákazky:		 „Zabezpečenie ostatných mliečnych 
                                                            a syrárskych výrobkov  pre mestské 
                                                             organizácie-II „
Druh postupu:			             Zákazka s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona 

                                                               č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
	Dátum a čas vyhodnotenia:	             31.08.2017 o 10.45



	 Komisia na vyhodnocovanie ponúk zákazky s nízkou hodnotou : „Zabezpečenie ostatných mliečnych a syrárskych výrobkov  pre mestské organizácie-II“ zverejnenej v profile verejného obstarávateľa dňa 21.08.2017 sa na otváraní ponúk konanom dňa 31.8.2017 o 10.45 uzniesla, že v stanovenej lehote  na predkladanie ponúk ( dňa  30.8.2017 do 10.00 ) bola verejnému obstarávateľovi doručená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ pokračuje vo vyhodnocovaní ponuky z nasledovných dôvodov:


	Zákazka bola zverejnená v profile Gastro DS s.r.o.  / http://dunstreda.sk/zverejnenie-zadani-zakaziek/ dňa  21.08.2017


	Výzva so všetkými prílohami bola riadnym spôsobom  zverejnená v profile Gastro DS s.r.o.  / http://dunstreda.sk/zverejnenie-zadani-zakaziek/ dňa  21.08.2017


	V rámci vysvetľovania ponúk podľa § 38 zákona  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní neboli doručené verejnému obstarávateľovi žiadne otázky týkajúce sa výzvy a jej príloh


	Pred zverejnením výzvy dňa  21.08.2017 na predmetnú súťaž už bola raz zverejnená výzva na zákazku  „Zabezpečenie ostatných mliečnych a syrárskych výrobkov  pre mestské organizácie-II“, ktorá bola vypísaná dňa 09.08.2017, a ktorá bola  následne zrušená dňa 17.08.2017, v súlade s § 57 ods. 1 písmena b) zákona č. 343/2015, nakoľko verejný obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ zverejnil dňa 21.08.2017 v profile Gastro DS s.r.o. už druhýkrát túto výzvu.


	V čase zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk  bolo vypísaných viacero obstarávaní / spolu 21/ s podobným predmetom zákazky / potraviny/ a na túto výzvu reagoval však len jeden uchádzač


	Pre spoločnosti pôsobiace na trhu, ktoré dodávajú  podobný  tovar mohla byť zákazka týkajúca sa  predpokladanej hodnoty  zákazky nezaujímavá.



Na základe  skutočnosti, že sa jedná o zákazku, ktorej zabezpečenie je nevyhnutné  z dôvodu realizácie stravovania detí a dospelých stravujúcich v špecifikovaných odberných miestach je potrebné zabezpečiť v daných súvislostiach čo najpromptnejšie vyhodnotenie  predmetnej zákazky.

	Komisia verejného obstarávateľa dňa 31.8.2017 odsúhlasila  pokračovanie vo vyhodnocovaní ponúk uvedenej súťaže.


                                                                                                   ..............................................
								MUDr. Zoltán Horváth ,
                                                                                                            Ing. Pavol Sebök       
                                                                                                     Konatelia Gastro DS, s.r.o.   Dun. Strede, 31.8.2017

