
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“) 
 

„Riadenia nákupu mediálneho priestoru“ 
 

konaného dňa 19. 12. 2013  

 
Ponuky vyhodnocovali zamestnanci VšZP, ktorí zadávanie zákazky pripravovali: 
Mgr. František Gašperec 
Ing. Pavel Sokol 
Ing. Marek Kunc 
  

Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená v profile verejného obstarávateľa 
dňa 16.12.2013 a zároveň bola zaslaná trom spoločnostiam:  

 
1. Adsulting,  s.r.o., Jánošíkova 2348/5 , 040 01 Košice 
2. HI-Reklama s.r.o., Švabinského 13, 851 01 Bratislava, 
3. Global.sk, s.r.o., Púpavová 9; 841 04Bratislava  

Predpokladaná hodnota zákazky bola do 4 000, 00 eur bez DPH. 
 
Opis predmetu zákazky: 

 nákup médií (vystavenie objednávok pre jednotlivé médiá podľa schváleného 
média plánu, úhrada za mediálny priestor, zdokladovanie realizácie – 
publikovania reklamy v týchto médiách), 

 mediálna hodnota podľa schváleného média plánu je 185 000,- € bez DPH,  

 úprava obsahových mutácií a podkladov do požadovaných formátov podľa 
požiadaviek a technických parametrov jednotlivých médií, 

 vypracovanie harmonogramu a včasná distribúcia finálnych podkladov na 
nosičoch špecifikovanými tretími osobami (médiá). 

 
Kód CPV:  
79342200-5 Propagačné služby  
  

V určenej lehote na predkladanie ponúk dňa 19.12.2013 do 10:00 hod. predložili 
ponuku Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. na uvedený predmet zákazky oslovení 
uchádzači v poradí: 
 
Uchádzač HI-Reklama, s.r.o., Švabinského 13, 851 01 Bratislava, 
Návrh na plnenie kritéria: 

Cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky 3 700,00 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, 

- Zoznam referencií obdobného charakteru za posledné 2 roky. 
 

Uchádzač splnil podmienky účasti v plnom rozsahu a v súlade s požiadavkami z 
Výzvy na predloženie ponuky zo dňa 16.12.2013.   
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Oslovené spoločnosti: 
Adsulting,  s.r.o., Jánošíkova 2348/5 , 040 01 Košice 
Global.sk, s.r.o., Púpavová 9; 841 04Bratislava  
Nepredložili ponuku v požadovanom termíne. 

 
 

Identifikácia úspešného uchádzača: 
HI-Reklama s.r.o., Švabinského 13, 851 01 Bratislava, 
IČO: 35895471 
DIČ: 2021868432 
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubomír Kmec 
email: lkmec@hi-reklama.sk  

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  
32662/B. 
 
Uchádzač predložil najvýhodnejšiu ponuku – najnižšiu cenu. 
 
Verejný obstarávateľ na základe tejto Zápisnice z vyhodnotenia ponúk zašle 
uchádzačovi Objednávku. Lehota ukončenia diela je určená do 31.3.2014.   
 
Lehota viazanosti ponúk je určená do 31.03. 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 19.12.2013 

Zápisnicu podpísali: 

Mgr. František Gašperec    ............................................. 
 
Ing. Pavel Sokol      ............................................. 
 
Ing. Marek Kunc      ............................................. 


