
  

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Lazovná 63, 974 01  Banská Bystrica 

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

č. spisu: 2013/13385            Bratislava, dňa  17.09. 2013 
 

ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK 
podľa § 99 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 podprahovej  zákazky 

 

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

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vyhlásilo verejné obstarávanie na predmet podlimitnej 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. 

a) Zoznam  členov komisie 
Ing. Pavol Boško predseda komisie 

PaedDr. Kornélia Černá 

Ing. Mariana Kozicová 

Ing. Renáta Václavíková 

Ing. Ivana Vargová 

 

člen komisie 

člen komisie 

člen komisie 

člen komisie bez  práva vyhodnocovať 

ponuky 

b) Zoznam   uchádzačov,  ktorí predložili ponuku 

 

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

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

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

Uchádzač č. 3:  PROMA, s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina 

c) Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:  

Verejný obstarávateľ vylúčil uchádzača  ERPOS, spol. s r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina z dôvodu 

nesplnenia požiadavky na predmet zákazky podľa časti A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia 

ods. 2 písm. b). Uchádzač  nepredložil lehotu zhotovenia stavby v maximálnej hodnote  60 dní.  

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

podpísaný všetkými účastníkmi:  

Komisia sa na zasadaní dňa 19.8. 2013 uzniesla, že v zmysle § 42 platného zákona o verejnom obstarávaní vyzve 

uchádzača HBH a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica na osobnú konzultáciu dňa 27.8. 2013 o 9.00 hod. za 

účelom vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej lehoty zhotovenia diela. Splnomocnení zástupcovia 

uchádzača HBH a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica dňa 27.8. 2013 na osobnej konzultácii predložili časový 

harmonogram prác a zaviazali sa dielo dodať v lehote 19 dní.                       

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 § 99 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnocovala ponuky uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti z 



 2 

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

požiadavky na predmet zákazky a budú elektronickými prostriedkami vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii. 

Dňa  11.09. 2013 boli  uchádzači  vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii. Elektronická aukcia sa uskutočnila dňa 16.09. 

2013 o 11.00 hod. Celý priebeh elektronickej aukcie je zaznamenaný  v súhrnom protokole aukcie. 

 

Poradie uchádzačov po elektronickej aukcii: 

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

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

3. PROMA, s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina 

 

Účastník 
Položiek 
obsadených/celkom 

Vstupná 
ponuka 

Výstupná 
ponuka 

Dosiahnuté 
body 

Poradie 
účastníka 

H B H, a.s. 1/1 107 456,58  107 456,58   90,84  1 

JUVE plus s.r.o. 1/1 93 501,62  93 401,62   89,00  2 

Proma s.r.o. 1/1 123 907,28  123 507,28   65,60  3 
 

    

     

Úspešným uchádzačom na základe výsledkov elektronickej aukcie sa stal HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 
Považská Bystrica,  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. Ing. Pavol Boško predseda komisie                    ........................................................ 

 

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

 

3.     Ing. Mariana Kozicová 

 

4.     JUDr. Ľudmila Kmecová 

 

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

 

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

 

5.     Ing. Emília Sýkorová 

 

6.     Stanislav Markovič 

 

7.     Ing. Ivana Vargová 

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

 

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

 

člen komisie bez práva  

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

 

  

 


