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“)
„Kartotékové skrine kovové 4 – zásuvkové pre pobočku Martin“
konaného dňa 22. 10. 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
11.10.2013 a zároveň bola zaslaná trom uchádzačom:
1. ELMAX ŽILINA, a.s., Dlhá 85, 010 09 Žilina- Bytčica,
2. LAMAJ, spol. s.r.o., Šúdolská 3A, 949 11 Nitra,
3. TOP OFFICE s.r.o., 922, 925 01 Matúškovo
Predpokladaná hodnota zákazky bola 2 700,00 eur bez DPH.
Kód CPV:
39132200-8 Kartotékové skrine
V určenej lehote na predkladanie ponúk dňa 17.10.2013 do 10:00 hod. predložili ponuku
Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. na uvedený predmet zákazky uchádzači v poradí:
Uchádzač č. 1 ZOFF, spol. s.r.o., Slnečná 36, 974 04 Banská Bystrica,
Návrh na plnenie kritéria:
Cena v eurách za celý predmet zákazky
2 242,50 eur bez DPH,
2 691,00 eur s DPH
Uchádzač predložil:
- Výpis z obchodného registra na právne účely,
- Referencie na tri zákazky za uplynulý rok,
- 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 11.10.2013.
Uchádzač č. 2 metaloBox Slovakia, s.r.o., Pražská 11, 949 01 Nitra
Návrh na plnenie kritéria:
Cena v eurách za celý predmet zákazky
3 250,00 eur bez DPH,
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3 900,00 eur s DPH
Uchádzač predložil:
- Výpis z obchodného registra na právne účely,
- 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 nepredložil Verejnému obstarávateľovi referencie na minimálne tri zákazky
rovnakého alebo podobného charakteru za uplynulý rok v zmysle bodu č. 2 Výzvy na
predloženie ponuky zo dňa 11.10.2013. Z tohto dôvodu komisia ponuku uchádzača
nevyhodnocovala.
Uchádzač č. 3 WIDE-IN Sławosz Ryszka, Wadowicka 11/28, 43-308 Bielsko-Biała
Návrh na plnenie kritéria:
Cena v eurách za celý predmet zákazky
2 492,70 eur bez DPH,
Uchádzač predložil:
- Ústredná evidencia a informácia o živnostenskej činnosti Poľskej republiky
- 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 Verejnému obstarávateľovi referencie na minimálne tri zákazky
rovnakého alebo podobného charakteru za uplynulý rok v zmysle bodu č. 2 Výzvy na
predloženie ponuky zo dňa 11.10.2013. Z tohto dôvodu komisia ponuku uchádzača
nevyhodnocovala.
Uchádzač č. 4 BEG SLOVAKIA, s.r.o., Klenová 3056/20, 831 01 Bratislava
Návrh na plnenie kritéria:
Cena v eurách za celý predmet zákazky
2 259,52 eur bez DPH,
2 711,42 eur s 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.
Uchádzač č. 4 nepredložil Verejnému obstarávateľovi referencie na minimálne tri zákazky
rovnakého alebo podobného charakteru za uplynulý rok v zmysle bodu č. 2 Výzvy na
predloženie ponuky zo dňa 11.10.2013. Z tohto dôvodu komisia ponuku uchádzača
nevyhodnocovala.
Uchádzač č. 5 Interiéry Riljak, s.r.o., 33, 027 41 Oravský Podzámok
Návrh na plnenie kritéria:
Cena v eurách za celý predmet zákazky
2 458,50 eur bez DPH,
2 950,20 eur s DPH
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Uchádzač predložil:
- Výpis z obchodného registra - kópia,
- Referencie na šesť zákazok za uplynulý rok,
- 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.
Uchádzači č. 5 splnil podmienky účasti v plnom rozsahu a v súlade s požiadavkami z Výzvy na
predloženie ponuky zo dňa 11.10.2013.
Uchádzač č. 6 AJ Produkty, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
Návrh na plnenie kritéria:
Cena v eurách za celý predmet zákazky
2 408,25 eur bez DPH
2 889,90 eur s DPH
Uchádzač predložil:
- Výpis z obchodného registra na právne účely,
- Referencie na tri zákazky za uplynulý rok,
- 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.
Uchádzači č. 6 splnil podmienky účasti v plnom rozsahu a v súlade s požiadavkami z Výzvy na
predloženie ponuky zo dňa 11.10.2013.
Uchádzač č. 7 ELMAX ŽILINA, a.s., Dlhá 85, 010 09 Žilina
Návrh na plnenie kritéria:
Cena v eurách za celý predmet zákazky
2 735,00 eur bez DPH
3 282,00 eur bez DPH
Uchádzač predložil:
- Výpis z obchodného registra na právne účely,
- Referencie na tri zákazky za uplynulý rok,
- 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.
Uchádzači č. 7 splnil podmienky účasti v plnom rozsahu a v súlade s požiadavkami z Výzvy na
predloženie ponuky zo dňa 11.10.2013.
Uchádzač č. 8 LAMAJ, spol. s.r.o., Šúdolská 3A, 949 11 Nitra
Návrh na plnenie kritéria:
Cena v eurách za celý predmet zákazky
2 385,00 eur bez DPH
2 862,00 eur bez DPH
Uchádzač predložil:
- Výpis z obchodného registra na právne účely,
Referencie na tri zákazky za uplynulý rok,
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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.

Uchádzači č. 8 splnil podmienky účasti v plnom rozsahu a v súlade s požiadavkami z Výzvy na
predloženie ponuky zo dňa 11.10.2013.

Výsledná hodnotiaca tabuľka:

Por.č.

Uchádzač

1.

ZOFF, spol. s.r.o.

2.

Interiéry Riljak, s.r.o.

3.

AJ Produkty, a.s.

4.

ELMAX ŽILINA, a.s.

5.

LAMAJ, spol. s.r.o.

Kritérium:
Celková
fakturačná
odmena v €
bez DPH

Celková
fakturačná
odmena v €
s DPH

Uspel/
neuspel

2 242,50

2 691,00

uspel

2 458,50

2 950,20

neuspel

2 408,25

2 889,90

neuspel

2 735,00

3 282,00

neuspel

2 385,00

2 862,00

neuspel

Identifikácia úspešného uchádzača:
ZOFF, spol. s.r.o., Slnečná 36, 974 04 Banská Bystrica,
IČO: 36 631 906
DIČ: 2021891773
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Sečkárová
email: office@zoff.sk
tel. č. : +421 915 979 999
Výpis z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
9787/S.
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 22.10. 2013
Zápisnicu podpísali:
Ing. Vladimír Bartovič

.............................................

Ing. Nadežda Pyteľová

.............................................

PhDr. Mária Kuklicová

.............................................
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