
  

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica 

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

 

Číslo spisu: 85932/2019 

SPRÁVA O ZÁKAZKE 

podľa § 24 ods. 2 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 hodnota zákazky 

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

Predmet zákazky: PCÚ Komárno - rekonštrukcia  
           

Hodnota zákazky:   499 284,00 € s DPH  
  

b) Použitý postup zadávania zákazky:  verejná súťaž 

c) Dátum uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania a číslo 
tejto výzvy:                          

- Výzva na predkladanie ponúk vo vestníku č. 137/2019 zo dňa 11.07.2019 pod č. 16732-WYP a 
161/2019 zo dňa 08.08.2019 pod č. 22565-IOX 

- Informácia o výsledku verejného obstarávania vo vestníku č. 209/2019 zo dňa 16.10.2019 pod č.  
27180-IPP               

 
d) Identifikácia vybraných záujemcov spolu s odôvodnením ich výberu a identifikácia záujemcov, 

ktorí neboli vybraní spolu s uvedením dôvodov:   
neuplatňuje sa 

e) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:  
1. DARTON s.r.o., Ul.Práce 4933, 945 01 Komárno – v súlade s §53 ods. 5 písm. b) zákona o verejnom 
obstarávaní, 
2. TONEX, spol. s r.o., Dunajské nábr. 1152, 945 01 Komárno – v súlade s §53 ods. 5 písm. b) zákona 
o verejnom obstarávaní, 
 

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: PRESTIMEX s.r.o., Stará Bystrica 928, 023 04 Stará Bystrica 

Odôvodnenie výberu jeho ponuky: Úspešný uchádzač ponúkol najlepší pomer ceny a kvality za celý  
predmet zákazky – 499 284,00 € s DPH a lehotu realizácie predmetu 

zákazky 120 kalendárnych dní. 
Podiel subdodávok: v zmysle zmluvy o dielo 

h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, priameho rokovacieho konania: 
neuplatňuje sa  
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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:   
Vo verejnom obstarávaní v predmetnej zákazke nedošlo ku konfliktu záujmov vo vzťahu k dodávateľovi 
alebo inej osobe v zmysle § 23 zákona o verejnom obstarávaní. Nevzniklo ani ohrozenie nestrannosti a 
nezávislosti ani nebolo zistené, že by zainteresované osoby mohli ovplyvniť výsledok, alebo priebeh 
procesu tohto obstarávania. Nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť 
hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. 

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

 

 

V Bratislave dňa: 16.10.2019 
Vypracoval: Ing. Iveta Bajerová 


