
  Zápisnica z vyhodnotenia ponúk  

 

na predmet zákazky v  súlade   s § 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“) 

 

„Čokolády“ 

 

konaného dňa 16. 12. 2013  

 

Ponuky vyhodnocovali zamestnanci VšZP, ktorí zadávanie zákazky pripravovali: 

Ing. František Grenda 

Ing. Pavel Sokol 

Ing. Marek Kunc. 

  

Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená v profile verejného obstarávateľa dňa 

11.12.2013 a zároveň bola zaslaná trom spoločnostiam:  

 

1. Hauerland, s.r.o., Matúšova 56, 811 04 Bratislava, 

2. HI-Reklama s.r.o., Švabinského 13, 851 01 Bratislava, 

3. URBAN CONCEPTS, s.r.o., Vrátna 4, 040 01 Košice.  

Predpokladaná hodnota zákazky bola do 5 500, 00 eur bez DPH. 

 

Opis predmetu zákazky: 

1. Mix belgických praliniek – tmavá čokoláda a mix ovocných pastiliek, gramáž celkom 

250g, balenie: exkluzívna plechová dóza s motívom významných historických pamiatok 

Slovenska. Branding: komplimentka 9 x 5 cm umiestnená vo vnútri balenia, logo VšZP na 

obale v počte 250 ks. 

2. Mix belgických praliniek – tmavá čokoláda a mix ovocných pastiliek, gramáž celkom 

350g, balenie: exkluzívna plechová dóza s motívom významných historických pamiatok 

Slovenska. Branding: komplimentka 9 x 5 cm umiestnená vo vnútri balenia, logo VšZP na 

obale v počte 250 ks. 

 

Predmet Množstvo /balení/  

Belgické čokoládové 

pralinky 250 g 

250  

Belgické čokoládové 

pralinky 350 g 

250  

 

Kód CPV:  

15842200-4 Čokoládové výrobky 

 

V určenej lehote na predkladanie ponúk dňa 13.12.2013 do 10:00 hod. predložili ponuku 

Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. na uvedený predmet zákazky dvaja  oslovení uchádzači 

v poradí: 

 

Uchádzač č. 1  Hauerland, s.r.o., Matúšova 56, 811 04 Bratislava, 

Návrh na plnenie kritéria: 

Cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky 

            6 495,00 eur bez DPH, 

 

Uchádzač predložil:  

- Výpis z obchodného registra - kópia,  
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- Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá pozastavenú činnosť, že nie je dlžníkom 

v sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, že nemá daňové nedoplatky a súčasne 

o tom, že nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by bránili dodaniu predmetu zákazky, 

- 3 elektronické zákazky obdobného charakteru za posledné 2 roky, 

Uchádzač nepredložil: 

- všetky vzorky oceňovaných čokoládových praliniek. 

 

Uchádzač č. 2 BELGIAN CHOCOLATES 4 U, s.r.o., Vrátna 6, 040 01 Košice, 

Návrh na plnenie kritéria: 

Cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky 

            5 255,00 eur bez DPH, 

 

Uchádzač predložil:  

- Výpis z obchodného registra - kópia,  

- Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá pozastavenú činnosť, že nie je dlžníkom 

v sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, že nemá daňové nedoplatky a súčasne 

o tom, že nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by bránili dodaniu predmetu zákazky, 

- 3 elektronické zákazky obdobného charakteru za posledné 2 roky, 

- všetky vzorky oceňovaných čokoládových praliniek.  

 

Uchádzač č. 3 HI-Reklama, s.r.o., Švabinského 13, 851 01 Bratislava, 

Návrh na plnenie kritéria: 

Cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky 

            6 742,50 eur bez DPH, 

 

Uchádzač predložil:  

- Výpis z obchodného registra - kópia,  

- Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá pozastavenú činnosť, že nie je dlžníkom 

v sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, že nemá daňové nedoplatky a súčasne 

o tom, že nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by bránili dodaniu predmetu zákazky, 

- 3 elektronické zákazky obdobného charakteru za posledné 2 roky, 

Uchádzač nepredložil: 

- všetky vzorky oceňovaných čokoládových praliniek. 

 

Uchádzač č.2 splnil podmienky účasti v plnom rozsahu a v súlade s požiadavkami z Výzvy na 

predloženie ponuky zo dňa 11.12.2013. Uchádzač č.1 a č.3 nepredložili vzorky všetkých 

oceňovaných vzoriek, ponuky neboli vyhodnocované.   
 

Identifikácia úspešného uchádzača: 

BELGIAN CHOCOLATES 4 U, s.r.o., Vrátna 6, 040 01 Košice, 

IČO: 46234063 

DIČ: 2023285660 

Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Urbanová 

email: ainfo@belgianchocolates4u.sk  

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  27887/V. 

Uchádzač predložil najvýhodnejšiu ponuku – najnižšiu cenu. 

 

         Verejný obstarávateľ na základe tejto Zápisnice z vyhodnotenia ponúk zašle uchádzačovi 

Objednávku. Lehota dodania predmetu zákazky je určená do 30.12.2013.   

      

Lehota viazanosti ponúk je určená do 31.03. 2014. 

 

mailto:ainfo@belgianchocolates4u.sk
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Prítomní zamestnanci VšZP, ktorí ponuky na uvedený predmet zákazky 

vyhodnocovali, odporúčajú štatutárnemu orgánu VšZP prijať ponuku úspešného uchádzača. 

Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača k realizácii zákazky na základe Objednávky. 

 

Bratislava 16.12.2013 

Zápisnicu podpísali: 

Ing. František Grenda                                                            ............................................. 

 

Ing. Pavel Sokol                                                                     ............................................. 

 

Ing. Marek Kunc                     ............................................. 

 


