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č. spisu: : 2013/45938                               Bratislava  26.3.2014  

 

 

ZÁPISNICA  O POSÚDENÍ SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI 

„podľa § 33 ods. 8 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  

 

„STAVEBNÉ ÚPRAVY SUTERÉNU – PDÚ HUMENNÉ“ 

 

VYHLÁSENIE  VEREJNÉHO  OBSTARÁVATEĽA 

 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vyhlásilo verejné obstarávanie na predmet podlimitnej zákazky 

„STAVEBNÉ ÚPRAVY SUTERÉNU – PDÚ HUMENNÉ“ uverejnením oznámenia o vyhlásení verejným 

obstarávateľom vo Vestníku verejného obstarávania    č. 251/2013 pod číslom 20124-WYP zo dňa 21.12.2013. 

V súlade s § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní komisia posúdila splnenie podmienok účasti vo verejnom 

obstarávaní v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávateľa a súťažnými podkladmi. 

 

ZOZNAM  VŠETKÝCH  UCHÁDZAČOV 

V lehote na predkladanie ponúk t. j. do 17.01.2014 do 10.00 hod v uzavretom neporušenom obale predložili ponuku 

nasledovní uchádzači: 

 

Uchádzač č. 1:  RISE  s. r. o., Krivošťanská 517, 072 22 Strážske  

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

Uchádzač č. 3: CHEMKOSTAV HSV, a.s., Štefánikova 18, 066 01 Humenné 

Uchádzač č. 4: STAVOMONT SP Snina, spol. s r.o., Stakčínska 758/8, 069 01 Snina 

Uchádzač č. 5: MMVH s.r.o., Komenského 34, 040 01 Košice 

POSÚDENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚĆASTI 

 

Komisia uskutočnila kontrolu dokladov poukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, 

finančného a ekonomického postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača vo verejnom obstarávaní 

v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi. 

 

Uchádzač č. 1  RISE  s. r. o., Krivošťanská 517, 072 22 Strážske splnil podmienky účasti týkajúcich sa osobného 

postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača uvedených vo 

výzve  na predkladanie ponúk  a v súťažných podkladoch v rozsahu a spôsobom uvedeným v Prílohe č. 1/6 tejto 

zápisnice. 

Uchádzač č. 2  JUVE plus s.r.o., Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina splnil podmienky účasti týkajúcich sa osobného 

postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača uvedených vo 

výzve  na predkladanie ponúk  a v súťažných podkladoch v rozsahu a spôsobom uvedeným v Prílohe č. 2/6 tejto 

zápisnice. 
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Uchádzač č. 3  CHEMKOSTAV HSV a.s., Štefánikova 18, 06 601 Humenné  splnil podmienky účasti týkajúcich sa 

osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača 

uvedených vo výzve  na predkladanie ponúk  a v súťažných podkladoch v rozsahu a spôsobom uvedeným v Prílohe č. 

3/6 tejto zápisnice. 

 

Uchádzač č. 4 STAVOMONT SP Snina, spol. s r.o., Stakčínska 758/8, 069 01 Snina  splnil podmienky účasti 

týkajúcich sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti 

uchádzača uvedených vo výzve  na predkladanie ponúk  a v súťažných podkladoch v rozsahu a spôsobom uvedeným 

v Prílohe č. 4/6 tejto zápisnice. 

 

Uchádzač  č. 5 MMVH s. r.o., Komenského 34, 040 01 Košice splnil podmienky účasti týkajúcich sa osobného 

postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača uvedených vo 

výzve  na predkladanie ponúk  a v súťažných podkladoch v rozsahu a spôsobom uvedeným v Prílohe č. 5/6 tejto 

zápisnice. 

 

ZOZNAM VYLÚČENÝCH  UCHÁDZAČOV 

V tomto verejnom obstarávaní nebol vylúčený ani jeden uchádzač. 

 

ZÁVER 

Všetci uchádzači splnili podmienky účasti v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi. 

 

Podpisy všetkých prítomných členov komisie: 

 

Ing. Jozef Foldváry ......................................................  

Predseda komisie 

 

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

Člen komisie 

 

Ing. Mariana Kozicová ..................................................... 

Člen komisie 

 

JUDr. Ľudmila Kmecová ...................................................... 

Člen komisie  

 
Ing.  
 
Stanislav Markovič                   ........................................................ 
Člen komisie 
 

Ing. Ivana Vargová ...................................................... 

člen komisie bez práva vyhodnocovať  

ponuky 

 

 


