
  

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Lazovná 63, 974 01  Banská Bystrica 

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

č. spisu: 2013/52096            Bratislava, dňa  17.10. 2013 
 

ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK 
podľa § 100 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“) vo verejnom obstarávaní na predmet podlimitnej 

zákazky :  

“Vozidlá pre hraničné priechody Čierna nad Tisou, Maťovce, Vyšné Nemecké a vozidlo pre projektový tím ENPI“ 
 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ vyhlásilo verejné obstarávanie na predmet zákazky 

“Vozidlá pre hraničné priechody Čierna nad Tisou, Maťovce, Vyšné Nemecké a vozidlo pre projektový tím ENPI“ 

postupom zadávania podlimitnej zákazky vo Vestníku verejného obstarávania č. 129/2013 - 03.07.2013 pod značkou 

11495 – MST. 

a) Zoznam  členov komisie 
kpt.. Mgr. Lenka Hlaváčová predseda komisie 

PaedDr. Kornélia Černá 

Ing. Mariana Kozicová 

Ing. Pavol Boško  

Ing. Alena Morávková  

kpt. Ing. Karol Tóth  

Kristína Juhászová    

Ing. Ivana Vargová 

 

člen komisie 

člen komisie 

člen komisie 

člen komisie 

člen komisie 

člen komisie 

člen komisie bez  práva vyhodnocovať 

ponuky 

b) Zoznam   uchádzačov,  ktorí predložili ponuku 

Uchádzač č. 1:  Todos Bratislava s.r.o., M.Sch. Trnavského 14, 841 01 Bratislava 

Uchádzač 2:  PK Auto, spol. s r.o., Duklianska 23, 080 01 Prešov 

c) Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:  

Verejný obstarávateľ nevylúčil žiadneho uchádzača:  PK Auto, spol. s r.o., Duklianska 23, 080 01 Prešov 

Verejný obstarávateľ požadoval podľa § 28 ods. 1 písm. l) bod 2 zákona o verejnom obstarávaní vyhlásenie o zhode 

vystavenej alebo schválenej výrobcom alebo zástupcom výrobcu, že vozidlá podľa ponuky uchádzača spĺňajú 

podmienku typového schválenia ES v zmysle platného certifikátu konformity (COC), vrátane predloženia COC a jeho 

overenej kópie, vrátane úradného prekladu, ktorým sa preukazuje zhodnosť vozidla s uznaným typovým schválením ES 

vozidla a Rozhodnutím o uznaní typového schválenia ES vozidla. Uchádzač v stanovenom termíne na predkladanie 

ponúk, t.j. do 31.07.2013 do 10:00 hod. nepredložil doklady, dokumenty a informácie, ktorými by preukázal splnenie 

podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti 

d) Záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky 

podpísaný všetkými účastníkmi:  

Osobná konzultácia nebola uskutočnená. 

e) Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:  

Žiadna ponuka predložená uchádzačmi vo verejnej súťaži nebola vylúčená z dôvodu predloženia mimoriadne nízkej 

ponuky 

f) Poradie uchádzačov, identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky; podiel 

subdodávky, ak je známy  

Komisia na otváranie ponúk, na posúdenie splnenia podmienok účasti a na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „komisia“) 

v súlade s § 100 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnocovala ponuky uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti z 



 2 

hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Komisia skonštatovala, že uchádzač  

Todos Bratislava s.r.o., M.Sch. Trnavského 14, 841 01 Bratislava splnil požiadavky na predmet zákazky a bude 

elektronickými prostriedkami vyzvaný na účasť v elektronickej aukcii. 

 

Dňa  10.09. 2013 bol uchádzač vyzvaný na účasť v elektronickej aukcii. Elektronická aukcia sa uskutočnila dňa 19.09. 

2013 o 9.00 hod. Celý priebeh elektronickej aukcie je zaznamenaný  v súhrnom protokole aukcie. 

 

Poradie uchádzačov po elektronickej aukcii: 

1. Todos Bratislava s.r.o., M.Sch. Trnavského 14, 841 01 Bratislava 

 

Účastník 
Položiek 
obsadených/celkom 

Vstupná 
ponuka 

Výstupná 
ponuka 

Poradie 
účastníka 

Todos Bratislava  s.r.o. 1/1 25624,16 25624,16 1 

 

Úspešným uchádzačom na základe výsledkov elektronickej aukcie sa stal  Todos Bratislava s.r.o., M. Sch. Trnavského 
14, 841 01 Bratislava,  ktorý ponúkol v elektronickej aukcii ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku a umiestnil sa na prvom 
mieste v poradí. 

g) Informácia o vyhodnotení splnenia podmienok účasti  

Komisia posudzovala splnenie podmienok účasti uchádzačov v tejto verejnej súťaži podľa § 33 zákona o verejnom 

obstarávaní, oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a podľa súťažných podkladov (viď Zápisnica o posúdení  

splnenia podmienok účasti).  

Komisia skonštatovala, že uchádzač splnili podmienky účasti v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania 

a súťažnými podkladmi. 

h) Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou  

Nevyskytli sa. 

 
Súčasťou tejto zápisnice je súhrnný protokol z elektronickej aukcie, v ktorom členovia komisie svojím podpisom 
vyjadrujú  súhlas s jeho obsahom.  

 
Podpisy členov komisie: 

 

1. kpt.. Mgr. Lenka Hlaváčová predseda komisie                    ........................................................ 

 

2. PaedDr. Kornélia Černá člen komisie                            ......................................................... 

 

3.     Ing. Mariana Kozicová 

 

4.     Ing. Pavol Boško 

 

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

 

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

 

5.     Ing. Alena Morávková 

 

6.     kpt. Ing. Karol Tóth 

 

7.     Kristína Juhászová 

 

8.     Ing. Ivana Vargová 

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

 

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

 

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

 

člen komisie bez práva  

vyhodnocovať  ponuky            ......................................................... 
 

 

 


