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  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“) 

 
„Úprava elektrickej prípojky v budove pobočky Čadca, Palárikova 91“ 

konaného dňa 28. 11. 2013  

 

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 

22.11.2013 a zároveň bola zaslaná trom uchádzačom:  

 

1. František Jurišta, 66, 821 09 Bratislava  
2. Miroslav Michalík, č. 194, 023 53 Staškov 
3. REMOSTAV, s.r.o., Horelica 487, 022 01 Čadca 

 

V určenej lehote na predkladanie ponúk dňa 27.11.2013 do 10:00 hod. predložili ponuku 

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

1. Miroslav Michalík, č. 194, 023 53 Staškov 
2. REMOSTAV, s.r.o., Horelica 487, 022 01 Čadca 

3. Elmino s.r.o., Praznov 207, 017 01 Považská Bystrica 

 
Kód CPV:  

45311000-0 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení 

 

Predpokladaná hodnota zákazky bola do 6 000,00 eur bez DPH. 

 

Kritérium na vyhodnotenie  ponuky : najnižšia cena 

Celková fakturačná  odmena v €,  vrátane všetkých vedľajších výdavkov a ostatných 

odvodov v krajine verejného obstarávateľa vo výške platnej ku dňu predloženia ponuky. V 

prípade uchádzača, ktorý je platcom DPH sa bude hodnotiť cena s DPH, v prípade uchádzača, 

ktorý nie je platcom DPH sa bude hodnotiť cena bez DPH. 

Úspešnosť ponúk sa určí podľa výšky celkovej fakturačnej odmeny za predmet 

zákazky v € uvedenej v ponuke. To znamená, že úspešný bude uchádzač, ktorý navrhne 

najnižšiu celkovú fakturačnú odmenu za predmet zákazky v €. 

 

Uchádzač č. 1 Miroslav Michalík, č. 194, 023 53 Staškov 
 

Návrh na plnenie kritéria: 

Cena v eurách za celý predmet zákazky 

5 696,80 eur bez DPH 

6 836,16 eur s DPH 

 

Uchádzač predložil:  

- Živnostenský list; Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa vyhl. MPSVaR SR  pre 

činnosť elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky, 
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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. 

 

Uchádzač č. 1 splnil podmienky účasti v plnom rozsahu a v súlade s požiadavkami z Výzvy na 

predloženie ponuky zo dňa 22.11.2013. 

 

Uchádzač č. 2 REMOSTAV, s.r.o., Horelica 487, 022 01 Čadca 

 

Návrh na plnenie kritéria: 

Cena v eurách za celý predmet zákazky 

4 911,05 eur bez DPH 

5 893,26 eur s DPH 

 

Uchádzač predložil:  

- Výpis z obchodného registra; Oprávnenie vydané spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia 

s.r.o. v rozsahu elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov 

bez nebezpečenstva výbuchu; Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike 

vydané podľa vyhlášky MPSVaR SR pre činnosť elektrotechnik na riadenie činnosti 

alebo na riadenie prevádzky, 

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

predloženie ponuky zo dňa 22.11.2013. 

 

Uchádzač č. 3 Elmino s.r.o., Praznov 207, 017 01 Považská Bystrica 

 

Návrh na plnenie kritéria: 

Cena v eurách za celý predmet zákazky 

5 250,00 eur bez DPH 

6 300,00 eur s DPH 

 

Uchádzač predložil:  

- Výpis z obchodného registra;  

- 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 nepredložil doklad v zmysle bodu č. 2 Výzvy na predloženie ponuky zo dňa 

22.11.2013. Z tohto dôvodu komisia ponuku uchádzača č. 3 nevyhodnocovala. 

 

Výsledná hodnotiaca tabuľka: 

Por.č. Uchádzač 

Kritérium: 

Celková 

fakturačná 

odmena v € 

bez DPH 

 

Celková 

fakturačná 

odmena v € 

s DPH 

Uspel/ 

neuspel 

1. Miroslav Michalík 
5 696,80  6 836,16 neuspel 

2. REMOSTAV, s.r.o. 
4 911,05 5 893,26 uspel 
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Identifikácia úspešného uchádzača: 

REMOSTAV, s.r.o., Horelica 487, 022 01 Čadca 

IČO: 36 378 950 

DIČ: 2020134534 

Kontaktná osoba: Pavol Michalina 

email: remostav@stonline.sk 

tel. č. : +421 903 803 002 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka č. 11017/L 

 

 

         Verejný obstarávateľ na základe tejto Zápisnice z vyhodnotenia ponúk zašle uchádzačovi 

Objednávku. Lehota ukončenia diela je určená do troch týždňov od doručenia Objednávky. 

     Lehota viazanosti ponúk je určená do 31.12.2013. 

 

Prítomní zamestnanci VšZP, ktorí ponuky na uvedený predmet zákazky 

vyhodnocovali, odporúčajú štatutárnemu orgánu VšZP prijať ponuku úspešného uchádzača.  
 

Bratislava, dňa 28.11. 2013 

Zápisnicu podpísali:  

 

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

 

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

 

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

 


