
 

            FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica 

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

Záznam č. 3 z vyhodnotenia podmienok účasti  

vo verejnom obstarávaní na predmet podprahovej zákazky 

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

 
reg. č. 1050302/1/396545/2013                                                                                    zo dňa   19.8.2013 
 

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

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti v zmysle § 33 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 vyhodnotenia podmienok  
účasti:                                         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. 
 
Komisia na zasadaní dňa 29.7. 2013  pri otváranie časti ponuky „kritéria“ vylúčila ponuku uchádzača 
ERPOS spol. s r.o., ktorý vo svojej ponuke predložil lehotu zhotovenia stavby 89 dní  a od uchádzača 
HBH a.s. požadovala vysvetlenie mimoriadne nízkej lehoty zhotovenia diela.    
 
Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky bol dňa 13.8. 2013 doručený podnet od uchádzača 
ERPOS spol. s r.o., na prešetrenie postupu verejného obstarávateľa, v ktorom žiada zaradenie svojej 
ponuky späť do vyhodnotenia.  
 
Komisia skonštatovala, že uchádzač ERPOS spol. s r.o. bol vylúčený v súlade s § 33 ods. 7 písm. a) 
zákona o verejnom obstarávaní oprávnene, nakoľko nesplnil požiadavky na predmet zákazky a vo 
svojej ponuke  podľa časti A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia ods. 2 písm. b) 
nepredložil lehotu zhotovenia stavby v maximálnej hodnote  60 dní.  
 
Verejný obstarávateľ dňa 15.8. 2013 obdržal vysvetlenie od uchádzača HBH a.s. k mimoriadne nízkej 
lehote zhotovenia diela. Na základe uvedeného sa komisia verejného obstarávateľa uzniesla v zmysle § 
42 ods. 4 platného zákona o verejnom obstarávaní vyzvať uchádzača HBH a.s. na osobnú konzultáciu 
dňa 27.8. 2013 o 9.00 hod. za účelom vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej lehoty 
zhotovenia diela.  
 
 
 
 
 
 
 



 

            FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
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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            ...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


