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Vec 
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  
  
 
  Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Vám v zmysle § 55 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o verejnom obstarávaní“) a v súlade s bodom 23.2 časti súťažných podkladov A.1 Pokyny 
pre uchádzačov/záujemcov (Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk) oznamuje, že Vašu ponuku vo 
verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Strelivo do ručných strelných zbraní pre potreby FR 
SR, KÚ FS, CÚ“. 

 
prijíma. 

 
Verejný obstarávateľ v súlade s § 54 ods. 15 zákona o verejnom obstarávaní ako aj so znením bodu 
25.4 časti súťažných podkladov A.1 Pokyny pre uchádzačov/záujemcov a bodu 6. časti súťažných 
podkladov A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia, z dôvodu, že by sa 
elektronickej aukcie zúčastnil len jeden uchádzač, nepoužil elektronickú aukciu na vyhodnotenie ponúk 
v tejto zákazke. 
Poradie uchádzačov na základe výsledku vyhodnotenia ponúk podľa kritérií - na základe najnižšej ceny 
- komisia určila podľa návrhu na plnenie kritéria predloženého v ponuke uchádzača v listinnej podobe.   
 
Verejný obstarávateľ v súlade s § 55 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní uvádza poradie 
uchádzačov v predmete zákazky – „Strelivo do ručných strelných zbraní pre potreby FR SR, KÚ FS, 
CÚ“:  
 

1. ERIK JV s.r.o., Handlovská 19, 851 14 Bratislava a HUNTER CLUB, s.r.o., Haburská 89/37, 821 02 
Bratislava – skupina dodávateľov 
 
V zmysle § 56 ods. 2  zákona o verejnom obstarávaní  verejný obstarávateľ môže uzavrieť  

kúpnu zmluvu  s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o 
výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu 
bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170 
zákona o verejnom obstarávaní. 
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Súčasne Vás vyzývame na poskytnutie riadnej súčinnosti v zmysle § 56 ods. 8 zákona 
o verejnom obstarávaní potrebnej na uzavretie kúpnej zmluvy.  
V zmysle § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie 
uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, 
ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní 
v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa 
osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 
a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.  
 
V zmysle časti A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV/ZÁUJEMCOV, bod 9 HOSPODÁRSKY SUBJEKT 
(ZÁUJEMCA/UCHÁDZAČ/SKUPINA DODÁVATEĽOV) podbod  9.5 súťažných podkladov Vás 
vyzývame pred podpisom rámcovej dohody k uzatvoreniu a predloženiu verejnému 
obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto 
sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny 
dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.  
 

Z dôvodu urýchlenia procesu kontroly návrhu kúpnej zmluvy zo strany verejného obstarávateľa 
Vás žiadame zaslať návrh kúpnej zmluvy spolu s jej prílohami (ak obsahuje) ako výsledok nadlimitnej 
zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorý bol súčasťou Vašej ponuky. Návrh kúpnej zmluvy 
žiadame zaslať elektronicky (e-mailom) na adresy: iveta.bajerova@financnasprava.sk a 
martina.cziganyikova@financnasprava.sk 

 
Až po jeho odsúhlasení verejným obstarávateľom si Vás dovoľujeme požiadať 

o doručenie/zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v potrebnom počte vyhotovení verejnému obstarávateľovi 
v listinnej podobe na adresu: 
 
Poštovou prepravou: 
Finančné riaditeľstvo SR 
odbor centrálneho obstarávania a nákupu 
Mierová 23 
815 11  Bratislava  
 
Osobne: 
Finančné riaditeľstvo SR 
odbor centrálneho obstarávania a nákupu 
Račianska 72 
831 02  Bratislava  
 

 
 
S pozdravom  

 
 

 
      PaedDr. Kornélia Černá 

generálny riaditeľ sekcie ekonomiky 
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