
   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“) 

 

„Oprava dlažby pri budove Ondavská 3, Bratislava“ 

 

konaného dňa 27. 1. 2014  

 

Ponuky vyhodnocovali zamestnanci VšZP, ktorí zadávanie zákazky pripravovali: 

Ing. Vladimír Bartovič 

Ing. Nadežda Pyteľová 

PhDr. Mária   Kuklicová. 

  

Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená v profile verejného obstarávateľa  dňa 

24.1.2014 a zároveň bola zaslaná trom uchádzačom:  

1. Ján Bakala, 023 03 Zborov nad Bystricou, Č. d. 285, 

2. TPstav s r.o.,  Medzilaborecká 21, 821 01 Bratislava, 

3. STAVSPOL BRATISLAVA, spol. s r.o., Železničiarska 18, 811 04 Bratislava. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky bola do 8 860, 00 eur bez DPH. 

 

Opis predmetu zákazky: 

Oprava poškodnej dlažby pri budove Ondavská 3, 830 03 Bratislava. V súvislosti s opravou sa 

jedná o nasledovné práce: 

- demontáž zámkovej dlažby 20m2,  spevnenie podložia,  dosypanie,  zarovnanie so zhutnením 

– uloženie zámkovej dlažby, 

- demontáž veľkoplošnej betónovej dlažby 46m2 - spevnenie podkladu ukladanie do betónu,  

- sanácia betónu šachty reprofilačnou zmesou, 

- vybúranie nultého stupňa schodiska – dorobenie zámkovou dlažbou, 

- vybúranie poškodenej časti obkladu, spevnenie podkladu, vyspravenie podkladu a spätné 

odloženie /30m2/, 

- náter múrika pri rampe fasádnou farbou /6m2/, prekrytie dilatácie, 

- odvoz a likvidácia stavebného odpadu. 

 

Kód CPV:  45432100-5 Kladenie podláh a dlažbových krytín 

 

V určenej lehote na predkladanie ponúk dňa 27.1. 2014 do 10:00 hod. predložili ponuku 

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

v poradí:  

 

Uchádzač č. 1 Ján Bakala, 023 03 Zborov nad Bystricou, Č. d. 285, 

 

Návrh na plnenie kritéria: 

Cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky 

            8 742,99 eur bez DPH, 

 

Uchádzač predložil:  

- Živnostenský list - 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. 
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Uchádzač č. 2  TPstav s r.o.,  Medzilaborecká 21, 821 01 Bratislava, 

 

Návrh na plnenie kritéria: 

Cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky 

            8 801,48 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. 

 

Uchádzač č. 3  STAVSPOL BRATISLAVA, spol. s r.o., Železničiarska 18, 811 04 

Bratislava. 

 

Návrh na plnenie kritéria: 

Cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky 

            8 674,76 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. 

 

Uchádzači  splnili podmienky účasti v plnom rozsahu a v súlade s požiadavkami z Výzvy na 

predloženie ponuky zo dňa 24.1.2014.   

 

Identifikácia úspešného uchádzača: 

STAVSPOL BRATISLAVA, spol. s r.o., Železničiarska 18, 811 04 Bratislava. 

IČO: 36 231 053 

Kontaktná osoba: Ing. Martin MIHALA, tel.: 0905 641 903 

e-mail :  mihala@stavspol-bratislava.sk 

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 63388/B. 

 

         Verejný obstarávateľ na základe Zápisnice  z vyhodnotenia  ponúk úspešnému  

uchádzačovi zašle objednávku. Lehota ukončenia diela je určená do 3 týždňov od doručenia 

Objednávky.  
Lehota viazanosti ponúk je určená do 28.2. 2014. 

 

Prítomní zamestnanci VšZP, ktorí ponuky na uvedený predmet zákazky 

vyhodnocovali, odporúčajú štatutárnemu orgánu VšZP prijať ponuku úspešného uchádzača.  

Bratislava 27. 1. 2014 

Zápisnicu podpísali: 

Ing. Vladimír Bartovič                                                          ............................................. 

 

Ing. Nadežda Pyteľová                                                          ............................................. 

 

PhDr. Mária Kuklicová                                                         ............................................. 

mailto:mihala@stavspol-bratislava.sk

