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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“) 

 
„Odstránenie havarijnej situácie na terasách na KP Trenčín, Partizánska č.2315“  

konaného dňa 27. 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. Jozef Beňo – Pro Gips, Karpatská 54, 911 01 Trenčín 

2. Michal Pliešovský, Hurbanova 3808/20, 036 01 Martin 

3. NATURA DM, s.r.o., Sedličná 108, 913 11 Trenčianske Stankovce  

  
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. Michal Pliešovský, Hurbanova 3808/20, 036 01 Martin 

2. NATURA DM, s.r.o., Sedličná 108, 913 11 Trenčianske Stankovce  

 

Kód CPV:  

45111000-8 Demolácie, úpravy staveniska a vyčisťovacie práce 

Predpokladaná hodnota zákazky bola do 8 600,00 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 Michal Pliešovský, Hurbanova 3808/20, 036 01 Martin 

 
Návrh na plnenie kritéria: 

Cena v eurách za celý predmet zákazky 

8 324,94 eur bez DPH 

9 989,92 eur s DPH 

 
Uchádzač predložil:  

- Výpis zo Živnostenského registra, Osvedčenie od spoločnosti FATRA, a.s., Napajedla 

o odbornej spôsobilosti k aplikácii hydroizolačnými fóliami systémov FATRAFOL, 

- 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. 
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Uchádzač č. 2 NATURA DM, s.r.o., Sedličná 108, Trenčianske Stankovce 913 11 

 

Návrh na plnenie kritéria: 

Cena v eurách za celý predmet zákazky 

7 777,39 eur bez DPH 

9 332,86 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. 2 splnil podmienky účasti v plnom rozsahu a v súlade s požiadavkami z Výzvy na 

predloženie ponuky zo dňa 22.11.2013. 

 

Výsledná hodnotiaca tabuľka: 

Por.č. Uchádzač 

Kritérium: 

Celková 

fakturačná 

odmena v € 

bez DPH 

 

Celková 

fakturačná 

odmena v € 

s DPH 

Uspel/ 

neuspel 

1. Michal Pliešovský 
8 324,94 9 989,92 neuspel 

2. NATURA DM, s.r.o. 
7 777,39 9 332,86 uspel 

 

Identifikácia úspešného uchádzača: 

NATURA DM, s.r.o., Sedličná 108, Trenčianske Stankovce 913 11 

IČO: 36 755 842 

DIČ: 2022362221  

Kontaktná osoba: Miroslav Ďurža, konateľ spoločnosti 

email: info@okna-natura.sk 

tel. č. : +421 903 401 133 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vl.č.: 17665/R.   

          

 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 27 .11. 2013 

Zápisnicu podpísali: 

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

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

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


