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“)
„Poskytovanie servisných služieb pre klimatizačné a vzduchotechnické zariadenia
v budovách VšZP, a.s.: KP Trnava, Halenárska 22 a A. Sládkoviča 6; Expozitúra
Hlohovec, SNP č. 10“
konaného dňa 10. 01. 2014
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
20.12.2013 a zároveň bola oznámená trom uchádzačom:
1. KVT spol. s.r.o., Galvaniho 10, 821 02 Bratislava
2. SQS TEAM, s.r.o., Laskomerského 2, 831 03 Bratislava
3. KLIMA BANSKÁ BYSTRICA, s.r.o., Matuškova 31, 976 31 Vlkanová
Predpokladaná hodnota zákazky bola do 17 000,00 eur bez DPH/2 roky.
Kód CPV:
71356100-9 Technická kontrola
V určenej lehote na predkladanie ponúk dňa 09.01.2014 do 10:00 hod. predložili ponuku
Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. na uvedený predmet zákazky uchádzači v poradí:
Uchádzač č. 1 KVT spol. s.r.o., Galvaniho 10, 821 02 Bratislava
Návrh na plnenie kritéria:
Cena v eurách za celý predmet zákazky
Cena pravidelného servisu v EUR/rok
3 417,40 Eur bez DPH
4 100,88 Eur s DPH
Cena pravidelného servisu v EUR/2 roky
6 834,80 Eur bez DPH
8 201,76 Eur s DPH
Pozáručný servis
Hodinová sadzba technika 33,50 Eur bez DPH
Cena za ubehnutý kilometer 1,05 Eur bez DPH
Pozáručný servis - predpokladaná suma vrátane opráv a náhradných dielov: do 5 000,00 Eur
bez DPH/rok
Splnenie podmienok účasti uchádzača:
Uchádzač predložil:
- Výpis z Obchodného registra
- Referencie na minimálne tri zákazky
uplynulé 2 roky.

rovnakého alebo podobného charakteru za
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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.

Uchádzač č. 1 splnil požiadavky verejného obstarávateľa v plnom rozsahu v zmysle Výzvy na
predkladanie ponúk zo dňa 20.12.2013.
Uchádzač č. 2 SQS TEAM, s.r.o., Laskomerského 2, 831 03 Bratislava
Návrh na plnenie kritéria:
Cena v eurách za celý predmet zákazky
Cena pravidelného servisu v EUR/rok
3 349,50 Eur bez DPH/rok
4 019,40 Eur s DPH/rok
Cena pravidelného servisu v EUR/2 roky
6 699,00 Eur bez DPH/2 roky
8 038,80 Eur s DPH/2 roky
Pozáručný servis
Hodinová sadzba technika 30,00 Eur bez DPH
Cena za ubehnutý kilometer 0,90 Eur bez DPH
Pozáručný servis - predpokladaná suma vrátane opráv a náhradných dielov: do 4 900,00 Eur
bez DPH/rok
Splnenie podmienok účasti uchádzača:
Uchádzač predložil:
- Výpis z Obchodného registra, Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov
- Referencie na minimálne tri zákazky rovnakého alebo podobného charakteru za
uplynulé 2 roky.
- Potvrdenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní,
- 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 splnil požiadavky verejného obstarávateľa v plnom rozsahu v zmysle Výzvy na
predkladanie ponúk zo dňa 20.12.2013.
Uchádzač č. 3 KLIMA BANSKÁ BYSTRICA, s.r.o., Matuškova 31, 976 31 Vlkanová
Návrh na plnenie kritéria:
Cena v eurách za celý predmet zákazky
Cena pravidelného servisu v EUR/rok
3 406,00 Eur bez DPH/rok
4 087,20 Eur s DPH/rok
Cena pravidelného servisu v EUR/2 roky
6 812,00 Eur bez DPH/2 roky
8 174,40 Eur s DPH/2 roky
Pozáručný servis
Hodinová sadzba technika 34,00 Eur bez DPH
Cena za ubehnutý kilometer 0,95 Eur bez DPH
Pozáručný servis - predpokladaná suma vrátane opráv a náhradných dielov: do 5 050,00 Eur
bez DPH/rok
Splnenie podmienok účasti uchádzača:
Uchádzač predložil:
- Výpis z Obchodného registra, Výpis zo Živnostenského registra,
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Referencie na minimálne tri zákazky rovnakého alebo podobného charakteru za
uplynulé 2 roky.
Certifikáty,
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 splnil požiadavky verejného obstarávateľa v plnom rozsahu v zmysle Výzvy na
predkladanie ponúk zo dňa 20.12.2013.

Výsledné hodnotenie:
Identifikácia úspešného uchádzača:
SQS TEAM, s.r.o., Laskomerského 2, 831 03 Bratislava
IČO: 36 299 642
IČ DPH:SK2020181933
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Gondová
email: gondova@sqsteam.sk
tel. č. : +421 903 770 673
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka
číslo:23495/B
Verejný obstarávateľ na základe tejto Zápisnice z vyhodnotenia ponúk zašle uchádzačovi
Zmluvu. Zmluva sa uzatvára na dva roky odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
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.
Bratislava 10.01.2014
Zápisnicu podpísali:
Ing. Vladimír Bartovič

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

Ing. Nadežda Pyteľová

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

PhDr. Mária Kuklicová

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