
  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“) 

 

„Kalendáre a novoročné pozdravy“ 

 

konaného dňa 23. 10. 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 

16.10.2013 a zároveň bola zaslaná trom uchádzačom:  

 

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

2. H.E.A.D., s.r.o., Smolenická 2, 851 05 Bratislava, 

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

Predpokladaná hodnota zákazky bola do 9 500, 00 eur bez DPH. 

 

Opis predmetu zákazky: 

Kalendár nástenný 

Počet ks: 800 

Formát 420 x 594 mm (A2) 

14 listov (titulka, úvodný text, 12 mesiacov) 

Papier lesklý 200 g/m2 

Tlač 4+0 

Podkladový kartón biely 420 x 594 mm (A2) 

Špirála a uško biele  

 

Kalendár stolový 

Počet ks: 2 200 

Prvý list: 285 x 135 mm, 4+0, 175g NL 

Vnútro: 285 x 135 mm, 2+2, 90b BO, počet listov 30 

Stojan: 410 x 285 mm, bez potlače, lepenka 500g 

Vario špirála biela 

 

Novoročný pozdrav s obálkou 

Počet ks: 2 500 

Formát 300 x 150, 4+4, 1 x lom, 300g NL 

Obálka k tomu v počte 2 500ks 

 

Predmet Množstvo /balení/  

Kalendár nástenný 800  

Kalendár stolový 2 200  

Novoročný pozdrav s 

obálkou 

2 500  

 

Kód CPV:  

30199792-8 Kalendáre 

22300000-3 Pohľadnice, tlačené pohľadnice s pozdravmi a iné tlačoviny  
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V určenej lehote na predkladanie ponúk dňa 21.10.2013 do 10:00 hod. predložili ponuku 

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

a jeden uchádzač nám zaslal ponuku na základe zverejnenej výzvy v profile verejného 

obstarávateľa 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 

             5 898,00 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. 

 

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

Návrh na plnenie kritéria: 

Cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky 

             12 825,60 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 č. 3 H.E.A.D., s.r.o., Smolenická 2, 851 05 Bratislava, 

Návrh na plnenie kritéria: 

Cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky 

             13 134,00 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- nepredložil. 

 

Uchádzač č. 4 Weltprint, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava. 

Návrh na plnenie kritéria: 

Cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky 

             5 992,80 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. 

 



 3 

Uchádzači č.1, č.2 a č.4 splnili podmienky účasti v plnom rozsahu a v súlade s požiadavkami z 

Výzvy na predloženie ponuky zo dňa 24.9.2013.  Uchádzač č. 3 nesplnil predloženie 3 

elektronické zákazky obdobného charakteru za posledné 2 roky. Z tohto  dôvodu komisia 

ponuku uchádzača č. 3 nevyhodnocovala. 

 

Identifikácia úspešného uchádzača: 

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

IČO: 3577885 

DIČ: 2020276555 

Kontaktná osoba: Ing. Anita Hauerlandová 

email: anita.hauerlandova@hauerland.sk  

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  

20739/B. 

 

         Verejný obstarávateľ na základe tejto Zápisnice  z vyhodnotenia  ponúk zašle 

uchádzačovi Objednávku. Lehota ukončenia diela je určená do 15.11.2013.   

      

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. 

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

 

Bratislava 23.10.2013 

Zápisnicu podpísali: 

 

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

 

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

 

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

mailto:anita.hauerlandova@hauerland.sk

