
 

            FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica 

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

Záznam č. 2 z otvárania časti ponuky, označenej ako „Kritériá“ 

vo verejnom obstarávaní na predmet podprahovej zákazky 

“Colný úrad Žilina - rekonštrukcia strechy administratívnej budovy a skladu.“ 

 
reg. č. 1050302/1/313097/2013                                                                                    zo dňa   29.7.2013 
 

  -------------------------------------------------------------------––––––––––––––––––-------------------------------------- 

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. 
 
Verejný obstarávateľ:                    Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
                                                   Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica 
 
Termín otvárania ponúk:               29.7.2013 o 10.00 hod. 
 
Miesto otvárania ponúk:                Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
                                                   Pracovisko: Mierová 23, Bratislava 
                                                        
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ vyhlásilo verejné obstarávanie na 
predmet zákazky “Colný úrad Žilina - rekonštrukcia strechy administratívnej budovy a skladu“ postupom 
zadávania podprahovej zákazky zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného 
obstarávania č. 112/2013 z 11.06.2013 pod značkou 8969-WYP. 
 
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 
najnižšia cena: 
 

 

 
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. 
Verejný obstarávateľ po uznesení komisie vylučuje ponuku uchádzača ERPOS spol. s r.o. z predmetnej 
súťaže, nakoľko vo svojej ponuke predložil lehotu zhotovenia stavby 89 dní. Verejný obstarávateľ 
v zmysle súťažných podkladov str. 16 ods. 2 b) požadoval lehotu zhotovenia stavby v maximálnej 

P.č. Názov, sídlo/miesto podnikania 
uchádzača 

IČO Cena v € s DPH Lehota výstavby v 
dňoch 

1. JUVE plus s.r.o., Osloboditeľov 933, 963 
01 Krupina 
 

45600457 93.501,62 30 

2. ERPOS, spol. s r.o., Vysokoškolákov 4, 
010 08 Žilina 
 

31588506 125.978,70 89 

3. HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 
Považská Bystrica 
 

31617913 107. 456,58 19 

4. PROMA, s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina  31621252 123.907,28 45 
 



 

            FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica 

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

hodnote 60 dní. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ vylučuje ponuku uchádzača ERPOS spol. 
s r.o. z predmetnej súťaže v zmysle § 33 ods. 7 c) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov..  
 
Verejný obstarávateľ po uznesení komisie bude požadovať vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky 
uchádzača HBH a.s.s, nakoľko vo svojej ponuke preložil lehotu výstavby 19 dní. 
 
 

                            

Podpisy členov komisie 

 

1. Ing. Pavol Boško predseda komisie                    ........................................................ 
 

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

3.     Ing. Mariana Kozicová 
 
4.     Ing. Lucia Behuliaková                                        
 

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

5.     Ing. Renáta Václavíková 
 
6.     Ing. Ivana Vargová 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


