
  

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica 

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

Číslo spisu: 2013/64542 

 

 

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:     Rekonštrukcia podláh a vonkajšieho vstupu 
administratívnej budovy Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty v Bratislave 
Predpokladaná hodnota zákazky:    44.652,-  EUR  bez DPH 
Postup verejného obstarávania:    Verejná súťaž podlimitná 

b) Uverejnené oznámenia: 

 Vestník verejného obstarávania:   
           
              - oznámenie o vyhlásené Vestník                                   15731 – WYP Vestník č. 184/2013 - 20.09.2013 

- informácia o uzavretí zmluvy                                          zo dňa 05.12.2013 

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

d) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:  

             Ivan Blažo – IBEX - podľa § 42 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
 

             HYDROSTAV Bratislava s.r.o. -  podľa § 42 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
 

             STAVREM PLUS s.r.o. - podľa § 33 ods.7 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní 
 

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:     K.P.A. a.s., Orenburská 58/11295, 821 06 Bratislava 

 

 Odôvodnenie výberu jeho ponuky:   Úspešný uchádzač ponúkol najnižšiu cenu za celý  

                                                                                      predmet zákazky                         
Podiel subdodávok:    nie je známy. 
Celková konečná hodnota zákazky:   52 802,9400 EUR s DPH 

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

h) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: nevyskytli sa. 

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 

 

ROKOgips  s.r.o. -  podľa § 33 ods.7 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. 
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V Bratislave dňa: 09.12.2013 
 
Vypracovala: Kristína Juhászová 

 


