
   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“) 

 

„Zimné pneumatiky“ 

 

konaného dňa 10. 1. 2014  

 

Ponuky vyhodnocovali zamestnanci VšZP, ktorí zadávanie zákazky pripravovali: 

Ing. Vladimír Bartovič 

        Martin    Rákoczi 

PhDr. Mária   Kuklicová. 

  

Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená v profile verejného obstarávateľa  dňa 

9.1.2014 a zároveň bola zaslaná trom uchádzačom:  

1. Pneu-servis, Andrej Antal, Gallayova 2, 84102 Bratislava, 

2. PNEU s.r.o., Pasienková 5/C, 82106 Bratislava, 

3. KMK servis s.r.o., Pšeničná 10, 82106 Bratislava. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky bola do 7 000, 00 eur bez DPH. 

 

Opis predmetu zákazky: 

Zimné pneumatiky so šípovým dezénom s kombináciou viacero lamiel v rôznych uhloch (napr. 

Nokian, Goodyear   alebo iný variant) 

 

4x Pneumatika rozmer 235/40 R18, rýchlostná trieda V, záťažový koeficient 95, hlučnosť 72 

dB, lamelové v rôznych smeroch. 

12 x 225/45 R17 rýchlostná trieda H, záťažový koeficient 94, hlučnosť 72 dB, lamelové v 

rôznych smeroch. 

44 x 205/55 R16 rýchlostná trieda H záťažový koeficient 91, hlučnosť 69 dB, lamelové v 

rôznych smeroch. 

 

Kód CPV:  

34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá 

 

V určenej lehote na predkladanie ponúk dňa 10.1. 2014 do 10:00 hod. predložili ponuku 

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

v poradí:  

 

Uchádzač č. 1 PNEU s.r.o., Pasienková 5/C, 82106 Bratislava, 

 

Návrh na plnenie kritéria: 

Cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky 

            7 593,60,00 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. 
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Uchádzač č. 2  KMK servis s.r.o., Pšeničná 10, 82106 Bratislava 

 

Návrh na plnenie kritéria: 

Cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky 

            6 915,72 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. 

 

Uchádzači  splnili podmienky účasti v plnom rozsahu a v súlade s požiadavkami z Výzvy na 

predloženie ponuky zo dňa 9.1.2014.   

 

Identifikácia úspešného uchádzača: 

KMK servis s.r.o., Pšeničná 10, 82106 Bratislava 

IČO: 36356393 

Kontaktná osoba: Maroš Mana- konateľ 

email: maro s.mana@gmail.com 

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

40422/B. 

Ponuka úspešného uchádzača: 

 1 2 3 4 5 6 

P.č. Popis položky Počet ks 

Jednotková 

cena v € bez 

DPH 

Výška DPH 

pri sadzbe 

20% 

Jednotková cena v € s 

DPH 

1. 
Pneumatiky 235/40 R18 nokian 

WRA3 95V XL 

4 211,6  42,32  253,92  

2. 
Pneumatiky 225/45 R17 nokian 

WRD3 94H XL 

12 148,35  29,67  178,02  

3.  
Pneumatiky 205/55 R16 

Nokian WRD3 91H 

44 97,48  19,50  116,97  

Cena spolu bez DPH 6915,72 

Cena spolu s DPH 

8298,86 

  

 

         Verejný obstarávateľ na základe Zápisnice  z vyhodnotenia  ponúk úspešnému  

uchádzačovi zašle objednávku.   

 

Lehota dodania tovaru je 10 dní od doručenia objednávky. 

Lehota viazanosti ponúk je určená do 28.2. 2014. 

 

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 10. 1. 2014 

Zápisnicu podpísali: 

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

 

         Martin    Rákoczi                    ............................................. 

 

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


