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Zápisnica z otvárania ponúk 

vo verejnom obstarávaní na predmet nadlimitnej zákazky 

„Poskytovanie sťahovacích služieb medzi objektmi, v ktorých sídlia orgány finančnej správy“ 
 

reg. č.         1050302/1/157282/2013                                                             zo dňa   05.04.2013 

 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

 

Termín otvárania ponúk:               05.04.2013 o 10,00h 

 

Miesto otvárania ponúk:                Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

                                                       Pracovisko: Mierová 23, Bratislava 

                                                        

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ vyhlásilo verejné 

obstarávanie na predmet zákazky „Poskytovanie sťahovacích služieb medzi objektmi, v ktorých sídlia 

orgány finančnej správy“ postupom zadávania nadlimitnej zákazky zverejnením výzvy na 

predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 34/2013 zo dňa 16.2.2013 pod 

značkou 2408-MSS. 
Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ich návrhy na 

plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk – kritériom na 

vyhodnotenie ponúk je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. 

 

 

 

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk 

 

 

 

 

 

P.č. Názov, sídlo/miesto podnikania 

uchádzača 

Dátum a čas Neporušenosť obálok 

1. PLUSIM, spol. s.r.o. Staré Grunty 36,  
841 04 Bratislava 

5.4.2013 o 8,15 hod. neporušená 

2. SVD group, s.r.o., Straré Grunty 36, 
841 04 Bratislava 

5.4.2013 o 8,25 hod. neporušená 

3. TRIV, s.r.o., Agátová 22,  
844 15 Bratislava 42 

5.4.2013 o 8,45 hod. neporušená 

4. LOBO GROUP, s.r.o.,  
Sťahovanie a doprava, Drobného 12, 
814 01 Bratislava 

5.4.2013 o 8,55 hod. neporušená 
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Návrh na plnenie kritérií 

 
Otváranie ponúk bude v súlade s ustanovením § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu 

použitia elektronickej aukcie n e v e r e j n é (len za účasti komisie) a uchádzačom nebude zaslaná 

zápisnica z otvárania ponúk. Komisia sa uzniesla, že pristúpi k vyhodnoteniu splnenia podmienok 

účasti. 

                                                                                                                                      

Podpisy členov komisie 

 

PaedDr. Kornélia Černá                                     ................................................... 

člen komisie  

 

Ing. Pavol Boško                                                                  .................................................. 

predseda komisie 

 

Ing. Alena Morávková                                                         .................................................. 

člen komisie  

 

Mgr. Milan Gregor   ................................................. 
člen  komisie      

 

 Ing. Mariana Kozicová 
člen komisie                                                                                  .................................................. 

 

Kristína Juhászová 

člen komisie bez práva vyhodnocovať                                       ....................................................... 

 

 

Krit 

Popis kritéria  
PLUSIM, 
spol. s.r.o.  
 

SVD group, 
s.r.o.,  
 

TRIV, s.r.o.,  
 

LOBO 
GROUP, 
s.r.o.,  
Sťahovanie 
a doprava 

1. 
cena za 1 pracovníka sťahovacej 
čaty na 1 hodinu    (pol.č.  1 
Prílohy č.1)  - s DPH 

13,14 

 

13,20 13,50 7,96 

2. 
cena za dopravu spolu   (pol. č.2 
Prílohy č.1)   - s DPH 

76,87 

 

71,89 93,84 82,10 

3. 
cena za baliaci materiál spolu 
(pol.č.3 Prílohy č.1) s DPH 

 

20,27 

26,70 23,04 23,69 

4. 
cena za nosenie bremien spolu  
(pol. č.4 Prílohy č.1)- s DPH 

 

234,58 

322,20 238,80 287,64 

5.  
Lehota dodania baliaceho 
papiera max do 5 dní (počet dní) 

 

1 deň 

5 dní 5 dní 5 dní 
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