
 

            FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
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             ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Zápisnica č. 2 zo splnenia podmienok účasti a vyhodnocovania ponúk 

vo verejnom obstarávaní na predmet nadlimitnej zákazky 

 

„Strelivo do strelných zbraní“ 
 

reg. č.  1050302/1/446885/2013                                                         zo dňa 17.09.2013 

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

 

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 64, 974 01 Banská Bystrica 

 

 

 

Miesto otvárania ponúk:                Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

                                                       Pracovisko: Mierová 23, Bratislava 

     

 

 

          Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica (ďalej 

len „verejný obstarávateľ“) ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) 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“) vyhlásil vo Vestníku 

verejného obstarávania č. 127/2013 zo dňa 01.07.2013 pod značkou 10705-MST verejnú 

súťaž na predmet zákazky: „Strelivo do strelných zbraní“. 

 

 

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.  
Otváranie ponúk je 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. 

 

 

Uchádzač č. 1 - Erik JV s.r.o., Strečnianska 4, 851 05 Bratislava 

 

Por. č.  Kritérium Plnenie kritéria Váha v 
bodoch 

1 Celková cena za predmet zákazky s DPH 358.902,00 
 

 
70  

2 Lehota dodania tovaru – počet dní od vystavenia 
objednávky (max. do 30 dní) 

12 hodín  
30 
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Uchádzač č. 2 - Corvus Slovakia s.r.o., Malokarpatské námestie 3, 841 03 Bratislava 

 

Por. č.  Kritérium Plnenie kritéria Váha v 
bodoch 

1 Celková cena za predmet zákazky s DPH 359.987,40  
70  

2 Lehota dodania tovaru – počet dní od vystavenia 
objednávky (max. do 30 dní) 

10 hodín  
30 

 
 
 
Verejný obstarávateľ sa uzniesol spolu s komisiou, že uchádzači Erik JV s.r.o. a Corvus 

Slovakia s.r.o. postupujú do elektronickej aukcie. 

 
 

 

 

 

 

 

Podpisy členov komisie: 

 

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

člen komisie  

 

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

predseda komisie 

 

Ing. Vladimíra Červeňanová                                               .................................................. 

člen komisie  

 

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

 

Kristína Juhászová 

člen komisie                                                                             ..................................................... 
 

 

 


