Správa podľa § 21 ods. 2
a) identifikácia verejného obstarávateľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava
Predmet zákazky:
Dodávanie spravodajského servisu
Hodnota zákazky predpokladaná do: 19 000,00 eur bez DPH (ročné plnenie).
b) použitý postup zadávania zákazky: § 9 ods. 9 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“)
c) dátum uverejnenia oznámenia: 17.12.2013 v profile verejného obstarávateľa
d) identifikácia vybratých záujemcov:
1. SITA Slovenská tlačová agentúra a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava
2. Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava
Odôvodnenie ich výberu: výberom záujemcov bol zodpovedný zamestananec referátu
komunikácie VšZP.
V určenej lehote na predkladanie ponúk dňa 19.12.2013 do 10:00 hod. predložili ponuku
Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. na uvedený predmet zákazky uchádzači v poradí:
1. SITA Slovenská tlačová agentúra a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava
2. Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava
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:
Úspešní uchádzači:
Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava
IČO: 31 320 414
DIČ: 2020291064
Kontaktná osoba: Mgr. art. Katarína Uhereková, obchodný manažér
email: katarina.uherekova@tasr.sk
tel. č. : +421 259210126
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 37/B
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava
IČO: 35 745 274
DIČ:2021406475
Kontaktná osoba: Ing. Zdeno Rýdl, riaditeľ obchodu a marketingu on line produktov
Email: rydl@sita.sk
Tel.č. : +421 905 254 404
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1728/B
Odôvodnenie výberu: Ku dňu ukončenia výberového konania VšZP, a.s. hodnotí ako
úspešných uchádzačov Uchádzača č. 1 aj Uchádzača č. 2, pričom celková hodnota

zákazky, tak ako bola uvedená vo Výzve na predloženie ponúk nie je týmto rozhodnutím
obstarávateľa prekročená.
h) odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: nebolo použité
rokovacie konanie 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.

