
Ú. v. EÚ/S S59
25/03/2019
136962-2019-SK

- - Služby - Oznámenia o zadaní zákazky - Verejná súťaž 1 / 4

25/03/2019 S59
https://ted.europa.eu/
TED

- - Služby - Oznámenia o zadaní zákazky - Verejná súťaž
Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie

1 / 4

Toto oznámenie na webovej stránke TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136962-2019:TEXT:SK:HTML

Slovensko-Banská Bystrica: Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými a odbornými organizáciami
2019/S 059-136962

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Legal Basis:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1) Názov a adresy

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
42499500
Lazovná 63
Banská Bystrica
974 01
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Petra Havelková, PaedDr. Kornélia Černá
Telefón:  +421 249234355 / 249234331
E-mail: petra.havelkova@financnasprava.sk 
Fax:  +421 4843413326
Kód NUTS: SK032
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.ezakazky.sk

I.2) Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní

I.4) Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov

I.5) Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov:
Odborné prehliadky, odborné skúšky, preventívna údržba - servis a opravy technických zariadení zdvíhacích
Referenčné číslo: 38556/2019

II.1.2) Hlavný kód CPV
98110000

II.1.3) Druh zákazky
Služby

II.1.4) Stručný opis:

mailto:petra.havelkova@financnasprava.sk
http://www.ezakazky.sk
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Predmetom zákazky je vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok, preventívna údržba servis a opravy
technických zariadení zdvíhacích v lehotách a rozsahu v zmysle §9, §13, vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia,
ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v platnom znení. Odborné prehliadky, odborné skúšky,
pravidelná preventívna údržba servis a opravy technických zariadení zdvíhacích budú vykonávané podľa
Prílohy č.1 k vyhláške č.508/2009 Z.z., jej II. Časť rozdelenie technických zariadení zdvíhacích, s rozdelením do
skupín podľa druhu a podľa Prílohy č.7, k vyhláške č.508/2009 Z.z., Prehliadky a skúšky technických zariadení
zdvíhacích počas prevádzky.

II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.1.7) Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 380 000.00 EUR

II.2) Opis

II.2.1) Názov:

II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71632000

II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Finančné riaditeľstvo SR a jeho organizačné zložky na celom území Slovenskej republiky bližšie špecifikované v
prílohe č.1 Návrhu Zmluvy o kontrolnej činnosti a o servisnej činnosti.

II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok, preventívna údržba servis a opravy
technických zariadení zdvíhacích.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu
zákazky

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Cena za vykonanie odbornej prehliadky technického zariadenia zdvíhacieho /
Relatívna váha: 22
Kritérium kvality - Názov: Cena za vykonanie odbornej skúšky technického zariadenia zdvíhacieho (revízie) /
Relatívna váha: 17
Kritérium kvality - Názov: Cena za vykonanie servisnej prehliadky a pravidelnej preventívnej údržby technického
zariadenia zdvíhacieho / Relatívna váha: 25
Kritérium kvality - Názov: Cena hod. sadzby za odstraň. porúch a vykonáv. opráv technic. zariad. zdvíhacích,
ako aj za vyslob. uviaz. osôb / Relatívna váha: 22
Kritérium kvality - Názov: Cena hod. sadzby za odstraň. porúch a vykonávanie opráv technic. zariadení
zdvíhacích, ako aj za vyslobod. / Relatívna váha: 14
Cena - Relatívna váha: 100

II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
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II.2.14) Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup
IV.1) Opis

IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž

IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody

IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii

IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno

IV.2) Administratívne informácie

IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 247-569276

IV.2.8) Informácie o ukončení dynamického nákupného systému

IV.2.9) Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky
Názov:
Odborné prehliadky, odborné skúšky, preventívna údržba - servis a opravy technických zariadení zdvíhacích

Zákazka/časť je pridelená: áno

V.2) Zadanie zákazky

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy:
19/03/2019

V.2.2) Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa
Výťahy Zeva spol. s r.o.
31389147
Beckovská 38
Bratislava
821 04
Slovensko
E-mail: zeva@zeva.sk 
Kód NUTS: SK01
Dodávateľom je MSP: áno

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 380 000.00 EUR

V.2.5) Informácie o subdodávkach

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:569276-2018:TEXT:SK:HTML
mailto:zeva@zeva.sk
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Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.3) Doplňujúce informácie:

VI.4) Postupy preskúmania

VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón:  +421 250264176
Fax:  +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu

VI.4.3) Postup preskúmania

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón:  +421 250264176
Fax:  +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/03/2019

http://www.uvo.gov.sk
http://www.uvo.gov.sk

