
  

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica 

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

Číslo spisu: 2013/46461 

 

SPRÁVA O ZÁKAZKE 

podľa § 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:   Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica 

             

              Predmet zákazky:                                                         Vozidlá pre hraničné priechody Čierna nad Tisou,   
                                                                                                    Maťovce, Vyšné Nemecké a vozidlo pre projektový  
                                                                                                    tím ENPI  
 

                                                                                                      

 Predpokladaná hodnota zákazky:    21 666,67 eur bez DPH pre časť 2 
       26 000,00 eur s DPH pre časť 2  
Postup verejného obstarávania:    Verejná súťaž podlimitná zákazka – tovary 

b) Uverejnené oznámenia: 

 Vestník verejného obstarávania:   
              - oznámenie o vyhlásení VO                              11495-MST, číslo VVO 129/2013 z 03.07.2013  

- informácia o uzavretí zmluvy                                     05.03.2014 

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

d) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia: PK Auto spol. s r.o., 
Duklianska 23, 080 01 Prešov. Uchádzač bol vylúčený v zmysle § 33, ods. 7 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. 

e) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: nevyskytlo sa. 

f) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo rámcovej 
dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy 
 
Úspešný uchádzač:   TODOS Bratislava s r.o., M. Sch. Trnavského 14 

841 01 Bratislava 
 Odôvodnenie výberu jeho ponuky:   Úspešný uchádzač ponúkol pre časť 2 najnižšiu cenu                                                                                                                                                                    
Podiel subdodávok:    nie je známy 
Celková konečná hodnota zákazky:   25 624,16 eur s DPH pre časť 2 

g) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: neuplatňuje sa 

h) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: Verejný obstarávateľ zrušil podľa § 46 ods. 1 
písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z.  použitý postup zadávania zákazky pre časť 1. 

i) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods.1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 108j 
ods.1 písm.k):    neuplatňuje sa 

j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods.2:   neuplatňuje sa 

 
V Bratislave dňa: 12.03. 2014 
Vypracovala: Ing. Ivana Vargová 


