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

                                                                       Mamateyova  17, 850 05 Bratislava 

Predmet zákazky: 

Oprava steny pred výťahom na 1. NP - ubytovacie zariadenie Čadca  
Hodnota zákazky predpokladaná do:     2 800,00 eur bez DPH. 

 

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: 06.12.2013 v profile verejného obstarávateľa 

 

d) identifikácia vybratých záujemcov: 

1. Ján Peteraj – JANIS, J. Kráľa č. 2585, 022 01 Čadca, 

2. Róbert Králik, Gabajová 14, 010 01 Žilina 

3. TM elektro – mont, s.r.o., Olešná č.747, 023 52 Olešná  

4. A.Š. Staviteľstvo, s.r.o., Veľká Okružná 54, 010 01 Žilina 

Odôvodnenie ich výberu: výberom záujemcov bol zodpovedný zamestananec odboru 

prevádzky a majetku VšZP, ktorý uchádzačov vybral na internetových stránkach. 

 

V určenej lehote na predkladanie ponúk dňa 11.12.2013 do 10:00 hod. predložili ponuku 

Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. na uvedený predmet zákazky uchádzači v poradí:  

1. Róbert Králik, Gabajová 14, 010 01 Žilina 

2. A.Š. Staviteľstvo, s.r.o., Veľká Okružná 54, 010 01 Žilina 

 

e) identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  
A.Š. Staviteľstvo, s.r.o., Veľká Okružná 54, 010 01 Žilina 

Uchádzač č. 2 nepredložil verejnému obstarávateľovi čestné prehlásenie v zmysle bodu č.2 

Výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 06.12.2013. Z tohto dôvodu Komisia ponuku uchádzača 

č. 2 nevyhodnocovala.  

 

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: 

Róbert Králik, Gabajová 14, 010 01 Žilina 

IČO: 34 500 405 

DIČ: 102 256 22 66 

Kontaktná osoba: Róbert Králik 

email: robertkralik@azet.sk 

tel. č. : +421 948 96 797 

Zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Žilina, číslo živnostenského registra: 

511-17334. 

 

Odôvodnenie výberu: Uchádzač splnil požiadavky verejného obstarávateľa na predmet 

zákazky a predložil ponuku s najnižšou cenou, pričom vynaložené náklady na obstaranie 

predmetu zákazky sú primerané jeho kvalite. 

 



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. 

 

   


