
  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“) 

 

 

„Výroba a výmena 15 ks okien na pobočke VšZP, a.s. – Senný trh 1, Košice“ 

 

konaného dňa 20. 12. 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 17. 

12.2013 a zároveň bola zaslaná trom uchádzačom:  

1. UNIRES-BAU s.r.o. , Vodárenská 2 , 040 01 Košice, 

2. Popstav – Jozef Popovič, Piešťanská 52, 040 11 Košice, 

3. FR OKNO s.r.o., Ipeľská 6, 040 11 Košice. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky bola do 29 500, 00 eur bez DPH. 

 

Opis predmetu zákazky s nízkou hodnotou: 

Výroba a výmena nevyhovujúcich, poškodených okien za súčasného zachovania pôvodných 

vonkajších medených a vnútorných drevených parapetov  – obnova národnej kultúrnej 

pamiatky. Výherca súťaže je povinný riadiť sa pokynmi Rozhodnutia Krajského pamiatkového 

úradu v Košiciach (Rozhodnutie prikladáme v prílohe). 

Výroba a osadenie drevených okien - 15 ks, dvojité osemkrídlové (krídla dvojtabuľkové), dnu 

otváravé, miestnosti:   

 II.NP: 120 (2 ks), 121, 124, 128 (1 ks ľavé z vnútorného pohľadu),  

 III.NP: 216, 217, 220, 228, 229, 236(3 ks), 237(2 ks). 

Súčasťou ponuky bude:   

- vyhotovenie presnej projektovej dokumentácie obnovy drevených okien ( technický výkres 

okna s rozmermi, pohľadom, rezom okennými výplňami, použitý materiál, typ skla, kovanie, 

farba, podľa požiadaviek KPÚ Košice – prípravná dokumentácia obnovy   

- demontáž a odvoz starých okien pri zachovaní pôvodných vnútorných drevených 

a vonkajších medených parapetných dosiek 

 - výroba a osadenie nových okien podľa požiadaviek KPÚ, Košice 

-  osadenie pôvodných  parapetov 

- murárske vysprávky a maľovanie stien okolo okien,  

- odvoz a likvidácia stavebného odpadu  

- ochrana interiérového nábytku a vybavenia ochrannou fóliou 

- ochrana podlahy-kobercov ochranným zakrytím 

V zákazke je potrebné uvažovať s presúvaním interiérového vybavenia a uprataním interiéru 

po ukončení prác. Bližšia špecifikácia je v Prílohe 1 – Špecifikácia prác a materiálu. 

 

Kód CPV:  

45111000-8 Demolácie, úpravy staveniska a vyčisťovacie práce 

45421112-2 Montáž okenných rámov 

44221100-6 Okná 
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71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 

 

V určenej lehote na predkladanie ponúk dňa 20.12. 2013 do 10:00 hod. predložil ponuku 

Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. na uvedený predmet zákazky jeden  oslovený uchádzač:  

 

Uchádzač   UNIRES-BAU s.r.o. , Vodárenská 2 , 040 01 Košice, 

Návrh na plnenie kritéria: 

Cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky 

            29 470,00 eur bez DPH, 

 

Uchádzač predložil:  

- Výpis z obchodného registra - kópia,  

- Referencie na tri dodávky realizované za uplynulé 2 roky,  

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

predloženie ponuky zo dňa 17.12.2013. 

 

Identifikácia úspešného uchádzača: 

UNIRES-BAU s.r.o. , Vodárenská 2 , 040 01 Košice, 

IČO: 46447890 

Kontaktná osoba: Ing. Ivan Storinský 

email: sramko@uniresbau.sk 

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Košice I, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  29202/V. 

 

         Verejný obstarávateľ na základe tejto Zápisnice  z vyhodnotenia  ponúk podpíše 

s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo. Lehota plnenia predmetu zmluvy je 8 týždňov od 

prerokovania prípravnej dokumentácie obnovy správnym orgánom - Krajským pamiatkovým 

úradom, Košice. 

 

     

Lehota viazanosti ponúk je určená do 31.3. 2014. 

 

Prítomní zamestnanci VšZP, ktorí ponuky na uvedený predmet zákazky 

vyhodnocovali, odporúčajú štatutárnemu orgánu VšZP prijať ponuku úspešného uchádzača.  

 

Bratislava 20. 12. 2013 

Zápisnicu podpísali: 

 

 

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

 

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

 

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


