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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“) 
 

Dodávanie spravodajského servisu  

konaného dňa 19. 12. 2013  

 

Ponuky vyhodnocovali zamestnanci VšZP, ktorí zadávanie zákazky pripravovali: 

Mgr. Petra Balážová 

Mgr. Pavel Štukovský, BEM  

Mgr. Alena Michalicová 

 

Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená v profile verejného obstarávateľa dňa 

17.12.2013 a zároveň bola zaslaná dvom spoločnostiam:  

1. SITA Slovenská tlačová agentúra a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava  

2. Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava  

 

Kód CPV:  

92400000-5 Služby spravodajských agentúr 

 

Predpokladaná hodnota zákazky bola 19 000,00 eur bez DPH (ročné plnenie).  
VšZP, a.s. vo Výzve na predloženie ponúk zo dňa 17.12.2013 uviedla, že obstarávateľ 

si vyhradzuje právo vybrať dvoch, alebo aj viacerých uchádzačov, za podmienky, že celková 

hodnota zákazky neprekročí predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú v predmetnej výzve. 

 

 

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 uchádzači v poradí:  

1. SITA Slovenská tlačová agentúra a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava  

2. Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava  
 

Uchádzač č. 1 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava  

 

Návrh na plnenie kritéria: 

Cena v eurách  

750 Eur bez DPH / mesiac 

Celkovo za 12 mesiacov 9 000 Eur bez DPH 

Celkovo za 12 mesiacov 10 800 Eur s DPH 

 

Uchádzač predložil:  

- Výpis z obchodného registra, Výpis zo zoznamu podnikateľov, 

- Referencie na štyri zákazky rovnakého charakteru za uplynulé dva roky, 

- 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 

- Čestné vyhlásenie uchádzača v prípade, že poskytuje službu, ktorú v uvedenom 

rozsahu, na základne výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ. 

 

Uchádzač č. 1 splnil podmienky účasti v plnom rozsahu a v súlade s požiadavkami z Výzvy na 

predloženie ponuky zo dňa 17.12.2013. 
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Uchádzač č. 2 Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava  
 

Návrh na plnenie kritéria: 

Cena v eurách za celý predmet zákazky 

699,00 Eur bez DPH 

Celkovo za 12 mesiacov 8 388 Eur bez DPH 

Celkovo za 12 mesiacov 10 065,60 Eur s DPH 

 

Uchádzač predložil:  

- Výpis z obchodného registra,  

- Referencie na tri zákazky rovnakého charakteru za uplynulé dva roky, 

- 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 

- Čestné vyhlásenie uchádzača v prípade, že poskytuje službu, ktorú v uvedenom 

rozsahu, na základne výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ. 

 

Uchádzač č. 2 splnil podmienky účasti v plnom rozsahu a v súlade s požiadavkami z Výzvy na 

predloženie ponuky zo dňa 17.12.2013. 

Výsledná hodnotiaca tabuľka: 

Por.č. Uchádzač 

Kritérium: 

Celková 

fakturačná 

odmena v € 

bez DPH 

 

Celková 

fakturačná 

odmena v € 

s DPH 

Uspel/ 

neuspel 

1. 
SITA Slovenská tlačová 

agentúra a.s. 9 000,00 10 800,00 uspel 

2. 
Tlačová agentúra Slovenskej 

republiky 8 388,00 10 065,60 uspel 

 

Ku dňu ukončenia výberového konania VšZP, a.s. hodnotí ako úspešných 

uchádzačov Uchádzača č. 1 aj Uchádzača č. 2, pričom celková hodnota zákazky, tak ako 

bola uvedená vo Výzve na predloženie ponúk nie je týmto rozhodnutím obstarávateľa 

prekročená. 

 

 

Identifikácia úspešných uchádzačov:  

Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava  
IČO: 31 320 414 

DIČ: 2020291064 

Kontaktná osoba: Mgr. art. Katarína Uhereková, obchodný manažér 

email: katarina.uherekova@tasr.sk 

tel. č. : +421 259210126 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 37/B 

 

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava 

IČO: 35 745 274 

DIČ:2021406475 

Kontaktná osoba: Ing. Zdeno Rýdl, riaditeľ obchodu a marketingu on line produktov 

Email: rydl@sita.sk 

Tel.č. : +421 905 254 404 

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1728/B 
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         Verejný obstarávateľ na základe tejto Zápisnice z vyhodnotenia ponúk zašle obom 

úspešným uchádzačom Zmluvu. Lehota viazanosti ponúk je určená do 31.12.2013. 

 

Prítomní zamestnanci VšZP, ktorí ponuky na uvedený predmet zákazky 

vyhodnocovali, odporúčajú štatutárnemu orgánu VšZP prijať ponuky úspešných uchádzačov.  
 

Bratislava, dňa 19.12.2013 

Zápisnicu podpísali:  

 

Mgr. Petra Balážová     ............................................. 

Mgr. Pavel Štukovský, BEM     ............................................. 

Mgr. Alena Michalicová    ............................................. 

 


