
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky 

podľa § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení neskorších 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

Názov verejného obstarávateľa: FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

    Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona 

o verejnom obstarávaní vyhlásilo verejné obstarávanie na predmet nadlimitnej zákazky „Odborné 

prehliadky, odborné skúšky, preventívna údržba – servis a opravy technických zariadení zdvíhacích“ 

uverejnením oznámenia o vyhlásení  verejného obstarávateľa vo Vestníku verejného obstarávania č. 

252/2018 zo dňa 27.12.2018, zn. 18497-MSS a v Úradnom vestníku Európskej únie zo dňa 22.12.2018 

pod číslom 2018/S 247-569276. 

Verejný obstarávateľ napriek skutočnosti, že v predmetnom obstarávaní bola predložená len jedna 

ponuka uchádzača – spoločnosti VÝŤAHY ZEVA spol. s.r.o., nezrušil použitý postup zadávania zákazky 

z nasledovných dôvodov: 

 zákazka bola riadne vyhlásená vo vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného 

obstarávania, čo znamená, že bola verejne prístupná pre neobmedzený počet záujemcov, 

 súťažné podklady boli zverejnené a dostupné všetkým záujemcom v profile verejného 

obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie, 

 lehota na predkladanie ponúk bola stanovená dostatočne dlho s ohľadom na predmet 

a rozsah zákazky tak, že uplynul 39. deň odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného 

obstarávania do úradného vestníka EÚ, 

 v použitom postupe zadávania zákazky neboli uplatnené žiadne revízne postupy, 

 úspešný uchádzač splnil podmienky účasti, všetky požiadavky verejného obstarávateľa na 

predmet zákazky a náležitosti ponuky, uvedené v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania  a v súťažných podkladoch. 

 

Verejný obstarávateľ na základe uvedených skutočností konštatuje, že pri zadávaní predmetnej 

zákazky nebol porušený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych 

subjektov, princíp proporcionality a princíp transparentnosti a efektívnosti a teda nebol dôvod zrušiť 

použitý postup zadávania zákazky podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.  


