
  

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Číslo spisu: 38556/2019 

SPRÁVA O ZÁKAZKE 

podľa § 24 ods. 2 a 3 zákona č. 343/2015 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, predmet a predpokladaná hodnota zákazky 

Verejný obstarávateľ:   Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky  
  Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica 

 

Predmet zákazky:  Odborné prehliadky, odborné skúšky, preventívna údržba – 
servis a opravy technických zariadení zdvíhacích 

                                      
Predpokladaná hodnota zákazky:   380 000,00 EUR bez DPH  
  

b) Použitý postup zadávania zákazky:  nadlimitná zákazka 

c) Dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v európskom vestníku a vo 
Vestníku verejného obstarávania a čísla týchto oznámení / Dátum uverejnenia výzvy na 
predkladanie ponúk vo vestníku a číslo tejto výzvy, ak ide o podlimitnú zákazku: 

Vestník verejného obstarávania:                           

- Oznámenie o vyhlásení vereného obstarávania vo vestníku č. 252/2018 zo dňa 27.12.2018 pod č. 
18497-MSS 

- Oznámenie o výsledku verejného obstarávania vo vestníku č. 60/2019 zo dňa 26.03.2019 pod č. 5830 
- VSS               

 

Vestník verejného obstarávania: 

- Oznámenie o vyhlásení vereného obstarávania pod č. 2018/S 247-569276 zo dňa 22.12.2018 

- Oznámenie o výsledku verejného obstarávania pod č. 2019/S 059-136962 zo dňa 25.03.2019 

 

d) Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu:  neuplatňuje sa 

e) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia: neuplatňuje 
sa 

 

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 subdodávateľom a ich 
identifikácia, ak sú známi: 

Úspešný uchádzač: VÝŤAHY ZEVA spol. s.r.o., Beckovská 38, 821 04 Bratislava 
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Odôvodnenie výberu jeho ponuky: Úspešný uchádzač splnil opis predmetu zákazky a ponúkol najlepší 
pomer ceny a kvality v zmysle § 44 ods. 3 písm. a) zákona 
o verejnom obstarávaní. 

Podiel subdodávok: nevyskytlo sa 
Celková konečná hodnota zákazky: 380 000,00 € bez DPH   

h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, priameho rokovacieho konania: 
neuplatňuje sa  

i) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa      
§ 135 ods. 1 písm. k) :  neuplatňuje sa 

j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2 :  neuplatňuje sa 

k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: neuplatňuje sa  

l) Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie: neuplatňuje sa 

m) Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia:  nevyskytlo sa 

n) Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na účely 
prípravy postupu verejného obstarávania: nevyskytlo sa 

 

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. (týka sa 
nadlimitných zákaziek):  Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, pretože rozdelením zákazky by došlo 
k narušeniu celistvosti predmetu zákazky. 
Vzhľadom na rozsah zákazky a spôsob dodania predmetu zákazky by rozdelenie zákazky spôsobilo 
neprimerané navýšenie nákladov, čo by bolo v rozpore s princípom hospodárnosti a efektívnosti. 

 

 

V Bratislave dňa: 26.03.2019 
Vypracoval: Mgr. Petra Havelková 


