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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“) 

 

„Maľovanie priestorov (interiéru) v budovách KP Žilina, P.O.Hviezdoslava 26 a 1. Mája 

34“  

konaného dňa 12. 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 

06.12.2013 a zároveň bola oznámená trom uchádzačom:  

1. Róbert Králik, Gabajová 14, 010 01 Žilina 

2. A.Š. Staviteľstvo, s.r.o., Veľká Okružná 54, 010 01 Žilina 

3. Milan Ondruš, Poddubenec 50, 013 06 Terchová 

 

Predpokladaná hodnota zákazky bola 1 500,00 eur bez DPH. 

 

Kód CPV:  

45442100-8       Maliarske a natieračské práce  
 

V určenej lehote na predkladanie ponúk dňa 11.12.2013 do 10:00 hod. predložili ponuku 

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

  

Uchádzač č. 1  Róbert Králik, Gabajová 14, 010 01 Žilina 

Návrh na plnenie kritéria: 

Cena v eurách za celý predmet zákazky 

1 587,00 eur bez DPH, 

 

Uchádzač predložil:  

- Živnostenský list,  

- 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 požiadavky verejného obstarávateľa v plnom rozsahu v zmysle Výzvy na 

predkladanie ponúk zo dňa 06.12.2013. 

 

Uchádzač č. 2  A.Š. Staviteľstvo, s.r.o., Veľká Okružná 54, 010 01 Žilina 

Návrh na plnenie kritéria: 

Cena v eurách za celý predmet zákazky 

1 639,90 eur bez DPH, 

1 967,88 eur s DPH  

 

Uchádzač predložil:  

- Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov,  
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Uchádzač č. 2 nepredložil verejnému obstarávateľovi čestné prehlásenie v zmysle bodu č.2 

Výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 06.12.2013. Z tohto dôvodu Komisia ponuku uchádzača 

č. 2 nevyhodnocovala.  

 

Identifikácia úspešného uchádzača: 

Róbert Králik, Gabajová 14, 010 01 Žilina 

IČO: 34 500 405 

DIČ: 102 256 22 66 

Kontaktná osoba: Róbert Králik 

email: robertkralik@azet.sk 

tel. č. : +421 948 96 797 

Zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Žilina, číslo živnostenského registra: 511-

17334. 

         Verejný obstarávateľ na základe tejto Zápisnice z vyhodnotenia ponúk zašle uchádzačovi 

Objednávku. Lehota ukončenia diela je určená do dvoch týždňov od doručenia 

Objednávky. Lehota viazanosti ponúk je určená do 28.02.2014. 

 

Prítomní zamestnanci VšZP, ktorí ponuky na uvedený predmet zákazky 

vyhodnocovali, odporúčajú štatutárnemu orgánu VšZP prijať ponuku úspešného uchádzača.  

 

Bratislava 12.12.2013 

Zápisnicu podpísali: 

 

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

 

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

 

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


