
 

            FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica 

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

Zápisnica zo splnenia podmienok účasti a vyhodnocovania ponúk 
vo verejnom obstarávaní na predmet nadlimitnej zákazky 

Opravy a údržba protipožiarných zariadení – elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len „EPS“) 
 
reg. č. 1050302/1/1289976/2012                                                                                   zo dňa 26.2.2013 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verejné otváranie ponúk v zmysle § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“) 
 
Verejný obstarávateľ:                    Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
                                                       Lazovná 63,974 01 Banská Bystrica 
 
 
Miesto otvárania ponúk:                Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
                                                       Pracovisko: Mierová 23, Bratislava 
     
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. 
 
 
 
Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk 

 
 
Posúdenie splnenia podmienok účasti 

 
Komisia na otváranie ponúk, na posúdenie splnenia podmienok účasti a na vyhodnotenie 
ponúk (ďalej len „komisia“) posudzovala splnenie podmienok účasti uchádzača v tejto 
verejnej súťaži podľa § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a podľa súťažných 
podkladov  

P.č. Názov, sídlo/miesto podnikania 
uchádzača 

Dátum a čas Neporušenosť obálok 

1. Unitec Holding spol.s.r.o. 
Vidlicová 14 
831 01 Bratislava 37 
 

 

 
20.2.2013    

 
Neporušené  

2. Pyronova s.r.o. 
Strelecká 1 
931 01 Šamorín 
Prevádzka: Ivana Krasku 31 
                   917 05 Trnava 5 

 
 
20.2.2013 

Neporušené  
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Zoznam uchádzačov, ktorý splnili podmienky v účasti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por. 
č. 

Podmienky účasti  
Uchádzač  

(splnil / nesplnil) 
 

A. 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Ich splnenie preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2 zákona 
o verejnom obstarávaní, a to: 
-výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. a) zákona 
o verejnom obstarávaní, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu 
právoplatne odsúdený    za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných 
záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin 
založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin založenia, 
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých 
foriem účasti na terorizme a že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu 
právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním (§ 26 ods. 
1 písm. a) a b) zákona o verejnom obstarávaní), 
-potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. b) 
zákona o verejnom obstarávaní, že nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani 
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz 
pre nedostatok majetku (§ 26 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní), 
-potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace podľa  
§ 26 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá evidované nedoplatky poistného 
na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré 
sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (§ 26 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní), 
-potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace podľa § 26 
ods. 2 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré 
sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (§ 26 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní), 
-dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu podľa  § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, že je oprávnený dodávať 
tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu (§ 26 ods. 1 písm. f) zákona 
o verejnom obstarávaní. 
Podmienku účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, t. j., že nebolo 
uchádzačovi v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných 
povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, uchádzač nepreukazuje; dôkazné 
bremeno je na strane verejného obstarávateľa.Zapísanie v zozname podnikateľov, ktorý vedie 
Úrad pre verejné obstarávanie, oprávňuje podnikateľa preukázať vo verejnom obstarávaní 
splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona 
o verejnom obstarávaní potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 1 zákona 
o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla 
nevydáva niektoré z dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva 
ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v 
krajine jeho sídla. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a 
právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť 
vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom,  inou odbornou inštitúciou 
alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla 
uchádzača. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie, 
vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t.  j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v 
pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t.  j. do slovenského 
jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Skupina dodávateľov preukazuje 
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za 
každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) 
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.  

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie musia byť 
v ponuke predložené  ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie. 
 

 

 

1. 
UNITEC HOLDING spol.s.r.o. 
Vidlicová 14 
831 01 Bratislava 37 

SPLNIL 

2. 

Pyronova s.r.o. 
Strelecká 1,931 01 Šamorín 
Prevádzka: Ivana Krasku 31 
                   917 05 Trnava 5 

SPLNIL 
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Por.
č. 
 

Podmienky účasti  
Uchádzač  

(splnil / nesplnil) 
 

B. 

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady a dokumenty, ktorými preukazuje svoje 
finančné a ekonomické postavenie: 
podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží doklady a dokumenty, ktorými 
preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie; vyjadrením banky alebo pobočky 
zahraničnej banky o schopnosti plniť finančné záväzky (banková informácia). Banková 
informácia musí odrážať skutočný stav, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže. 
Odôvodnenie primeranosti (§ 32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní) 
 Predložením dokladov a dokumentov uchádzač preukazuje serióznosť poskytovateľa služby, 
ktorý si plní svoje    záväzky včas a riadne. Vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničnej banky 
o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky v originálnom vyhotovení alebo úradne 
osvedčená kópia tohto dokumentu nie straršieho ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk 

 

 

 

1. 
UNITEC HOLDING spol.s.r.o. 
Vidlicová 14 
831 01 Bratislava 37 

SPLNIL 

2. 

Pyronova s.r.o. 
Strelecká 1,931 01 Šamorín 
Prevádzka: Ivana Krasku 31 
                   917 05 Trnava 5 

SPLNIL 

Por.
č. 
 

Podmienky účasti  
Uchádzač  

(splnil / nesplnil) 
 

C. 

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, dokumenty a informácie, ktorými preukazuje 
svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť : 
- 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 
odberateľombol 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; takéto vyhlásenie je 
možné využiť len vo výnimočných prípadoch, keď z objektívnych dôvodov nie je možné predložiť 
potvrdenie odberateľa. Uchádzač v ponuke preukáže objektívnu nemožnosť  získania potvrdení 
odberateľov.Odôvodnenie primeranosti (§ 32 ods.6) 
Predložením dokladov o poskytnutých službách a ich potvrdeniami odberateľov uchádzač 
preukazuje spôsobilosť poskytovať verejným obstarávateľom služby. Referenčná cena je 
primeraná hodnote zákazky. 
-Podľa § 28 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o technikoch alebo 
technických orgánoch, tých,  ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom 
zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov  
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť údaje o technikoch zodpovedných sa kvalitu služieb 
s preukázaním ich oprávnení nasledovne: 
Vyžaduje sa osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti vykonávať inštaláciu, opravy a kontroly 
elektrickej požiarnej signalizácie elektrickej požiarnej signalizácie pre ústredne typu: ESSER, 
ARITECH, ZETTLER, ZEFTA, SCHRACK-SECONET, SECURITON, LITES a ADEMCO 
v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. alebo rovnocenné oprávnenie z členských krajín EÚ. 
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Zoznam vylúčených uchádzačov, ktorí nesplnili podmienky účasti 
 

P.č. Obch. meno uchádzača Dôvod vylúčenia 

1.   

2.   

 
 
 
 

Požadovaný doklad 
Uchádzač predloží menný zoznam technikov spolu s priloženými oprávneniami, resp. 
osvedčeniami preukazujúcimi splnenie minimálnej požadovanej úrovne štandardov 
a s priloženými vyhláseniami technikov o svojom záväzku, že budú k dispozícii na plnenie 
zmluvy týkajúcej sa premetu zákazky počas celej doby platnosti zmluvy na realizáciu predmetu 
obstarania bez ohľadu na to, v akom právnom pomere  budú s uchádzačom.  
Odôvodnenie primeranosti (§ 32 ods.6) 
Požadovanými dokladmi uchádzač preukazuje skutočnosť, že dodávanú službu je schopný 
zabezpečiť kvalifikovanými osobami v požadovanom rozsahu, kvalite a dodržaní 
bezpečnostných požiadaviek. 
-podľa § 28 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení 
environmentálneho manažérstva: 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť nasledovné údaje: 
uchádzač má zavedený a udržiava systém manažérstva kvality spĺňajúci požiadavky STN EN 
ISO 9001:2009 
uchádzač má zavedený a udržiava systém environmentálneho manažérstva spĺňajúci 
požiadavky ISO 14001:2004 
uchádzač má zavedený a udržiava systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
spĺňajúci požiadavky ŠN OHSAS 18001:2008 
uchádzač je držiteľom potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa minimálne pre 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami „Dôverné“ 
Uchádzač pri podpise zmluvy má zabezpečené poistenie majetku, zodpovednosti za škodu 
a elektronických zariadení vo výške min. 1.500 000,00 € - všeobecná zodpovednosť 
a zodpovednosť za výrobok a 500 000,00 € - zodpovednosť za prevzaté veci 
Požadovaný doklad 
Uchádzač predloží platné certifikáty hore uvedených požadovaných údajov. Ďalej uchádzač 
predloží pred podpisom zmluvy platnú poistnú zmluvu. 
 Odôvodnenie primeranosti (§ 32 ods. 6) 
Požadovanými dokladmi uchádzač preukazuje skutočnosť, že dodávanú službu je schopný 
zabezpečiť   kvalifikovanými osobami v požadovanom rozsahu, kvalite a dodržaní 
bezpečnostných požiadaviek. 

 
 
 

  
 

1. 
UNITEC HOLDING spol.s.r.o. 
Vidlicová 14 
831 01 Bratislava 37 

SPLNIL 

2. 

Pyronova s.r.o. 
Strelecká 1,931 01 Šamorín 
Prevádzka: Ivana Krasku 31 
                   917 05 Trnava 5 

SPLNIL 
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 Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 
 

P.č. Kritéria Unitec Holding 
spol.s.r.o. 

Pyronova s.r.o. 

1. Cena za pravidelné technické kontroly, odborné 
prehliadky a odborné skúšky elektrickej požiarnej 
signalizácie [Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke 
uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za pravidelné 
technické kontroly, odborné prehliadky a odborné 
skúšky elektrickej požiarnej signalizácie za rok, 
vyjadrenou v eurách vrátane DPH a pri ostatných 
ponukách sa určí úmerou.] 

 
 
 
63.690,00 €/s DPH 

 
 
 
108.866,60 €/bez DPH 
 
130.639,92 €/s DPH 

2. Ceny práce za opravu a údržbu elektrickej požiarnej 
signalizácie [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.] 

 
 
840,00 €/s DPH 

 
 
40,00 €/bez DPH 
48,00 €/s DPH 

3. Garantovaná doba nástupu na neodkladnú opravu 
protipožiarneho zariadenia elektrickej požiarnej 
signalizácie 
[Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača 
s najkratšou navrhovanou garantovanou   dobou nástupu.] 

 
 

8h 

 
 

8h 

 
 
 
Vyhodnotenie ponúk 
 
Vyhodnocovacím kritériom v predmetnej zákazke bola najnižšia cena v € s DPH. V zmysle 
predloženia cenových ponúk komisia  konštatovala, že podľa bodu 13.3 súťažných 
podkladoch „Na tento predmet zákazky je určený objem finančných prostriedkov vo 
216.084,00,- € bez DPH. Určený objem finančných prostriedkov nie je možné prekročiť.  
 
                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica 

             ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
Podpisy členov komisie: 
 
PaedDr. Kornélia Černá                                    ................................................... 
člen komisie  
 
 
Ing. Stanislav Štulrajter                                                        .................................................. 
člen komisie 
 
Ing. Pavol Boško                                                                    .................................................. 
člen komisie  
 
kpt. Ing. Anna Gajdzicová                                        ................................................. 
predseda  komisie      
 
 Ing. Mariana Kozicová, RO                                                 ................................................. 
člen komisie         
 
Kristína Juhászová 
člen komisie bez práva vyhodnocovať                                             ...................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


