
Správa o podlimitnej zákazke podľa § 21 ods. 2 
a) identifikácia verejného obstarávateľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova     

                                                                  17, 850 05 Bratislava 

Predmet zákazky: 

Sieťový HSM modul 
 

Hodnota zákazky: 52 700,00 EUR bez DPH. 

 

b) použitý postup zadávania zákazky: Výzva na predkladanie ponúk elektronickou aukciou,  

    podlimitná  zákazka 

 

c) dátum uverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk  Vestníku verejného obstarávania a číslo  

     oznámenia: 20.11.2013, 6486 – WYT, Vestník č. 227/2013. 

 

d) identifikácia vybratých záujemcov: 

P.č. Obchodné meno a adresa/sídlo záujemcu 

   Zaslané výzvy  

1. 
DISIG, a.s.  

Záhradnícka 151, 821 08 

Bratislava  

2. 
SLOVANET a.s. 

Záhradnícka 151, 821 08 

Bratislava  

3. 
SOITRON s.r.o. 

Plynárenská 5, 829 75 Bratislava 

P.č. Obchodné meno a adresa/sídlo záujemcu 

   Vyžiadanie súťažných podkladov 

1. Techniserv, s.r.o Nobelova 34, 831 02 Bratislava 

2. 

Atos IT Solutions and Services 

s.r.o.  Einsteinova 11, 851 01Bratislava 

3. 
exe, spol. s r.o. Slávičie údolie 6, 811 02 

Bratislava 

4. 
AutoCont SK a.s. 

Einsteinova 24, 851 01Bratislava 

5. 
TEMPEST a.s. 

Galvaniho 17/B, 821 04 

Bratislava 2 

6 
EMEL® BRATISLAVA, s.r.o.  

 

Švabinského 21 

851 01 Bratislava 

7 
InterWay, s.r.o. 

Mlynské Nivy 71, 821 05 

Bratislva 

 

 

 

Odôvodnenie ich výberu: všetci záujemci si vyžiadali súťažné podklady na základe Výzvy na 

predkladanie ponúk v Úradnom vestníku VO. 

 

e) identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov: nikto nebol vylúčený. 

 

f) odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: nikto nebol vylúčený. 

 

g) identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky   



    alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak 

    je známy: 

   DISIG, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 

 

Odôvodnenie ich výberu: splnili požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky 

a po elektronickej aukcii mali ponuku s najnižšou cenou. 

 

h) odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: nebolo použité   

     rokovacie konanie ani súťažný dialóg ani súťažný dialóg. 

 

i) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu 

podľa § 108j ods. 1 písm. k): nebola prekročená lehota ani prekročenie podielu. 

 

j) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2: nebola prekročená lehota. 

 

k) dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: zákazka nebola zrušená. 

    

 

 

 

 


