OZNÁMENIE O ZAČATÍ PRIAMEHO ROKOVACIEHO KONANIA PRI POSTUPE ZADÁVANIA
PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
Formulár: FORMULÁR Č. 5 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ČASŤ I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.2.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO: 42499500
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Račianska 72, Bratislava
Kontaktná osoba: PaedDr. Kornélia Černá
Telefón: +421 49234331
Fax: +421 4843413326
Email: kornelia.cerna@financnasprava.sk
Zatriedenie verejného obstarávateľa/obstarávateľa
§ 6 ods. 1 písm. a) zákona

ČASŤ II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
II.2.

II.3.

Názov predmetu zákazky
Vozidlá pre hraničné priechody Čierna nad Tisou, Maťovce, Vyšné Nemecké
Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie motorových vozidiel kategórie M1 určených na prepravu osôb, so vznetovým motorom a
podľa ďalších požiadaviek verejného obstarávateľa, vrátane povinnej výbavy vozidiel, poskytnutie služieb spojených s
dodávkou predmetu zákazky, poskytovanie bezplatného záručného servisu minimálne počas prvých dvoch rokov
používania alebo do doby najazdenia 100 000 km, v závislosti na výrobcom stanovených servisných intervaloch. Verejný
obstarávateľ vyžaduje splnenie emisnej normy min. EURO 5.
Predpokladaná hodnota zákazky
81 250,0000 EUR

ČASŤ III: POUŽITIE PRIAMEHO ROKOVACIEHO KONANIA
III.1.

III.2.

Podmienka použitia
Podmienka použitia priameho rokovacieho konania: § 101 ods. 1 písm. b) - v predchádzajúcom postupe podľa § 100
nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám určeným verejným
obstarávateľom na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne
nezmenia
Predchádzajúce oznámenie
Číslo oznámenia vo VVO: 11495-MST, číslo VVO 129/2013 z 03.07.2013
Odôvodnenie
Verejný obstarávateľ vyhlásil verejnú súťaž na predmet zákazky Vozidlá pre hraničné priechody čierna nad Tisou,
Maťovce, Vyšné Nemecké a vozidlo pre projektový tím ENPI vo Vestníku verejného obstarávania č. 129/2013 pod
značkou 11495 MT, zo dňa 3.7.2013. Predmetná verejná súťaž bola rozdelená na dve časti, a to: 1. časť Terénne
motorové vozidlá na prepravu osôb, 3 ks a 2. časť: vozidlo strednej alebo vyššej triedy na prepravu osôb 1 ks. Na prvú
časť uvedeného predmetu zákazky ani jeden uchádzač nepredložil verejnému obstarávateľovi svoju ponuku. Z
uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ zrušil v tejto časti verejné obstarávanie podľa § 46 ods. 1 písm. b) zákona o
verejnom obstarávaní. V druhej časti verejný obstarávateľ uzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom.
Z dôvodu nevyhnutnosti obstarania predmetu zákazky aj v 1 časti pôvodného verejného obstarávania, teda v zrušenej
časti, a tiež z dôvodu naplnenia jednej z podmienok na použitie priameho rokovacieho konania, konkrétne z dôvodu
podľa § 58 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ rozhodol o použití priameho rokovacieho
konania z dôvodu, že v pôvodnej verejnej súťaži (pre časť 1. Terénne motorové vozidlá na prepravu osôb 3 ks) nebola
verejnému obstarávateľovi ani jedna ponuka.

ČASŤ IV: IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZÁUJEMCOV

IV.1.

IV.1.

Časť: 1
Názov a adresa záujemcu
EUROLANDS, s.r.o.
Petrovanská 42 , 080 01 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: Pavol Strecha
Telefón: +421 517710314
Email: predaj@eurolands.sk
Časť: 2
Názov a adresa záujemcu
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Ing. Radoslav Popovič - Rades
Okružná 5 , 077 17 Michalovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing.Radoslav Popovič
Telefón: +421 0566887792
Email: radespredaj@rades.sk

IV.1.

IV.2.
IV.3.

Časť: 3
Názov a adresa záujemcu
PK Auto spol. s.r.o.
Duklianska 23 , 080 01 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Slavomíra Sokolová
Telefón: +421 0905905676
Email: zakaznik@pkauto.eu
Dátum odoslania výzvy na rokovanie
21.05.2014
Dátum odoslania tohto oznámenia
22.05.2014

ČASŤ V: ĎALŠIE INFORMÁCIE
Ďaľšie doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ zrušil použitý postup zadávania zákazky v zmysle § 46 ods. 1 písm.
b) nedostal ani jednu ponuku. Verejný obstarávateľ opakuje použitý postup obstarávania a použije priame rokovacie
konanie v zmysle § 58 písm. a)
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