
  
FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica 
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č. spisu: 1050302/1/95758/2013                                                                                                   Bratislava  26.2.2013 

 

ZÁZNAM Č. 2 ZO ZASADNUTIA KOMISIE  
vo verejnom obstarávaní na predmet nadlimitnej zákazky  

 

„Opravy a údržba protipožiarných zariadení – elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len „EPS“)“ 
                                         
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ vyhlásilo verejné obstarávanie na predmet zákazky 
„Opravy a údržba protipožiarných zariadení – elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len „EPS“) postupom zadávania 
nadlimitnej zákazky zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č.5/2013 zo dňa 
08.01.2013 č. oznámenia 231-MSS. 

 
 

1. Verejný obstarávateľ  žiadal v zmysle súťažných podkladoch „Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie 
ponúk“ bod č. 2 „Ceny práce za opravy a údržby elektrickej požiarnej signalizácie vrátane DPH [Maximálny počet 
bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižším súčtom cien za 30 minút práce pri opravách a údržbe elektrickej 
požiarnej signalizácie vyjadrenou v eurách vrátane DPH a pri ostatných ponukách sa určí úmerou.] 
 
V predloženej ponuke uviedol uchádzač UNITEC HOLDING spol. s.r.o. sumu 840,00 € vrátane DPH, nakoľko nám 
nie je zrejmé, či sa jedná o sumu za 30 minút, alebo za 60 minút, žiadame uchádzača UNITEC HOLDING spol. 
s.r.o. o vysvetlenie. 
 

2. Verejný obstarávateľ žiadal v zmysle súťažných podkladoch predložiť odsek A.2   Podmienky  účasti uchádzačov 
v bode 3.3.1 podľa § 28 ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri 
roky  s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona 
o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, 
dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní. Minimálna požadovaná 
úroveň štandardov  predloženie zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky (2010, 2011, 2012) 
v súlade s § 28   ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, súčet cien poskytnutých služieb za predchádzajúce 
tri roky (2010, 2011, 2012) spolu musí byť minimálne: vo výške 500. 000,00 eur vrátane DPH alebo ekvivalent tejto 
hodnoty v inej mene. Požadovaný doklad Verejný obstarávateľ požaduje zoznam rovnakého druhu poskytnutých 
služieb alebo poskytnutých služieb podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky, 
z ktorého musí byť zrejmé splnenie minimálnej požadovanej úrovne štandardov. V požadovanom doklade uchádzač 
uvedie cenu vrátane DPH, lehotu dodania (obdobie, počas ktorého bola dodávka služieb realizovaná) a odberateľa 
poskytnutých služieb v prípade, ak odberateľom.  
 
Uchádzač UNITEC HOLDING spol. s.r.o. predložil vo svojej ponuke potvrdenia č. 1, 3 a 5, kde uvádza za 
objednávateľa: Slovenskú republiku – Ministerstvo obrany SR, Sekciu majetku a investícií MO SR , Správu majetku 
a výstavby MO SR Bratislava – SAMAV a Posádkovú správu budov Bratislava, kde za oprávnenú osobu poverenú 
zastupovaním riaditeľa u všetkých objednávateľov vystupuje jedna a tá istá osoba.  
Verejný obstarávateľ žiada od uchádzača o doplnenie oprávnenosti  osôb podpisovať referencie za 
jednotlivé  organizačné zložky MV SR, prípadne doplniť referencie. 

 
3. Verejný obstarávateľ žiadal v zmysle súťažných podkladoch predložiť odsek A.2   Podmienky  účasti uchádzačov 

v bode 3.3.1 podľa § 28 ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri 
roky  s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona 
o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, 
dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní. Minimálna požadovaná 
úroveň štandardov  predloženie zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky (2010, 2011, 2012) 
v súlade s § 28   ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, súčet cien poskytnutých služieb za predchádzajúce 
tri roky (2010, 2011, 2012) spolu musí byť minimálne: vo výške 500. 000,00 eur vrátane DPH alebo ekvivalent tejto 
hodnoty v inej mene. Požadovaný doklad Verejný obstarávateľ požaduje zoznam rovnakého druhu poskytnutých 
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služieb alebo poskytnutých služieb podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky, 
z ktorého musí byť zrejmé splnenie minimálnej požadovanej úrovne štandardov. V požadovanom doklade uchádzač 
uvedie cenu vrátane DPH, lehotu dodania (obdobie, počas ktorého bola dodávka služieb realizovaná) a odberateľa 
poskytnutých služieb v prípade, ak odberateľom. 
 
Uchádzač UNITEC HOLDING spol. s.r.o. vo svojej ponuke predložil referencie, z ktorých nemožno usúdiť, či ide 
o servisnú zmluvu alebo zmluvu o dielo. 
Verejný obstarávateľ preto  žiada  o doplnenie a zdôvodnenie od uchádzača UNITEC HOLDING spol. s.r.o. 
v zmysle jeho predložených potvrdeniach č. 1,3 a 5 či sa jedná o zmluvu o dielo alebo servisnú zmluvu 
a zároveň žiada predložiť túto zmluvu. 

 
4. Verejný obstarávateľ žiadal v zmysle súťažných podkladoch predložiť odsek  A.2   Podmienky  účasti uchádzačov 

v bode 3.3.1 podľa § 28 ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri 
roky  s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona 
o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, 
dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní. Minimálna požadovaná 
úroveň štandardov  predloženie zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky (2010, 2011, 2012) 
v súlade s § 28   ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, súčet cien poskytnutých služieb za predchádzajúce 
tri roky (2010, 2011, 2012) spolu musí byť minimálne: vo výške 500. 000,00 eur vrátane DPH alebo ekvivalent tejto 
hodnoty v inej mene. Požadovaný doklad Verejný obstarávateľ požaduje zoznam rovnakého druhu poskytnutých 
služieb alebo poskytnutých služieb podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky, 
z ktorého musí byť zrejmé splnenie minimálnej požadovanej úrovne štandardov. V požadovanom doklade uchádzač 
uvedie cenu vrátane DPH, lehotu dodania (obdobie, počas ktorého bola dodávka služieb realizovaná) a odberateľa 
poskytnutých služieb v prípade, ak odberateľom.  
 
Uchádzač PYRONOVA s.r.o. vo svojej ponuke predložil  iba čestné vyhlásenie. 
 
Verejný obstarávateľ vzhľadom na vyššie uvedené  žiada predložiť uvedené referencie. 
 

 Na základe vyššie uvedených skutočností verejný obstarávateľ v súlade s § 33 ods. 6 zákona o verejnom 
obstarávaní žiada o vysvetlenie a doplnenie predložených dokladov a jeho odoslanie v lehote podľa 
§ 33 ods. 6 písm. a) do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti na adresu Finančné riaditeľstvo 
Slovenskej republiky, Mierová 23, 815 11 Bratislava , e-mail: kristina.juhaszova@financnasprava.sk  

      alebo kornelia.cerna@financnasprava.sk 
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Podpisy všetkých prítomných členov komisie: 
 

PaedDr. Kornélia Černá                                    ................................................... 
člen komisie  
 
Ing. Pavol Boško                                                                    .................................................. 
člen komisie 
 
Ing. Stanislav Štulrajter                                                           .................................................. 
člen komisie  
 
kpt. Ing. Anna Gajdzicová    ................................................. 
predseda  komisie      
 
 Ing. Mariana Kozicová 
člen komisie                                                                                   .................................................. 
  
Kristína Juhászová 
člen komisie bez práva vyhodnocovať                                        ....................................................... 
 

 


