
  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“) 

 

„Tablety“ 

 

konaného dňa 13. 01. 2014  

 

Ponuky vyhodnocovali zamestnanci VšZP, ktorí zadávanie zákazky pripravovali: 

Ing. František Grenda 

Ing. Pavel Sokol 

Ing. Milan Turinič. 

  

Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená v profile verejného obstarávateľa dňa 

16.12.2013 a zároveň bola zaslaná trom spoločnostiam:  

 

1. ASBIS SK, s.r.o., Tuhovská 33, 831 06 Bratislava, 

2. NAY, a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, 

3. Alza.sk, s.r.o., Prievozská 18, 821 09 Bratislava.  

Predpokladaná hodnota zákazky bola do 1 900, 00 eur bez DPH (14 ks tabletov á max 

134,- EUR bez DPH). 

 

Opis predmetu zákazky: 

Operačná pamäť: 1 GB a viac 

Úložný priestor: 16 GB a viac 

Uhlopriečka: 7“ a viac 

WiFi: Áno 

MicroSDHC slot: Áno 

Micro USB: Áno 

Webkamera: Áno 

Operačný systém: Android 4.1 a vyšší 

Výbava: Nabíjačka, dátový kábel 

 

Kód CPV:  

30213200-7 Tabletový počítač 

 

V určenej lehote na predkladanie ponúk dňa 19.12.2013 do 10:00 hod. predložil ponuku 

Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. na uvedený predmet zákazky jeden  oslovený uchádzač: 

 

Uchádzač č. 1  ASBIS SK, s.r.o., Tuhovská 33, 831 06 Bratislava, 

Návrh na plnenie kritéria: 

Cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky 

            1 834,00 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, 

- 3 elektronické zákazky obdobného charakteru za posledné 2 roky, 
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Identifikácia úspešného uchádzača: 

ASBIS SK, s.r.o., Tuhovská 33, 831 06 Bratislava, 

IČO: 31382595 

DIČ: 2020334195 

Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Lipovský 

email: lipovsky@asbis.sk  

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 7820/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 31.01.2014.   

      

Lehota viazanosti ponúk je určená do 31.04. 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 13.01.2014 

Zápisnicu podpísali: 

Ing. František Grenda                                                            ............................................. 

 

Ing. Pavel Sokol                                                                     ............................................. 

 

Ing. Milan Turinič                     ............................................. 
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