
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“) 
 
 

„Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky do serverovne budovy VšZP, a.s. 
 Pribinova 2712, Topoľčany “    

 
konaného dňa 21. 8. 2013  

 
 
 
  
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 

16.8.2013 a zároveň bola zaslaná trom uchádzačom:  

1. KLIMAMONT, spol. s r.o., Bratislavská 2, Pošt. priečinok 26/C, 949 01 Nitra,  
2. VZT-klima, s r.o., Hrušovany 222, 956 13 Hrušovany,  
3. AREA SLOVENSKO s r.o., Rastislavova 265, 951 41 Lužianky.  

 
Predpokladaná hodnota zákazky bola do  2 000, 00 eur bez DPH. 
 
Opis predmetu zákazky s nízkou hodnotou: 
Predmetom zákazky je dodávka a montáž klimatizačnej jednotky do serverovne na pobočku 
VšZP, a.s., Topoľčany. Objem priestoru, ktorý je potrebné vychladiť je 50 m3. Súčasťou 
dodávky bude medené potrubie o dĺžke 10 m. Súčasťou zákazky bude demontáž pôvodnej 
klimatizačnej jednotky. 
 
Požadované parametre klimatizačnej jednotky: 
Chladiaci výkon 5,0 kW 
Energetická trieda chladenia A++ 
Hlučnosť vnútornej jednotky 44/32 dB 
Prevádzkový rozsah chladenia– 10 °C. 
 
Kód CPV:  
45111300-1 Demontážne práce 
42512000-8 Klimatizačné zariadenia 
45331220-4 Inštalovanie klimatizácie 
 

V určenej lehote na predkladanie ponúk dňa 21.08. 2013 do 10:00 hod. predložili ponuku 
Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. na uvedený predmet zákazky dvaja  uchádzači v poradí:  
 
Uchádzač č. 1  VZT-klima, s r.o., Hrušovany 222, 956 13 Hrušovany,  
 

Návrh na plnenie kritéria: 
Cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky 

            1 745,00 eur bez DPH, 



 
Uchádzač predložil:  
 

- Výpis z obchodného registra - kópia,  
- Čestné vyhlásenie uchádzača. 
-  

Uchádzač č. 2 KLIMAMONT, spol. s r.o., Bratislavská 2, Pošt. priečinok 26/C, 
949 01 Nitra,  

 
Návrh na plnenie kritéria: 
 Cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky 

             1 750,00 eur bez DPH, 
 
 
Uchádzač predložil:  
 

- Výpis z obchodného registra - kópia,  
- Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá pozastavenú činnosť 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 16.8.2013.  
 
Identifikácia úspešného uchádzača: 
VZT-klima, s r.o. 
Hrušovany 222 
956 13 Hrušovany,  
IČO : 45 320 721 
E – mail :  jakubickova@wircom.sk 
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra Oddiel: Sro Vložka číslo: 25925/N. 
 
          Lehota ukončenia diela je určená do 13. 9. 2013. Úspešnému uchádzačovi  verejný 
obstarávateľ zašle Objednávku. 
 
      
        Lehota viazanosti ponúk je určená do 30. 09. 2013. 
 

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 podpísania 
Zmluvy o dielo. 
 
Bratislava 21. 8. 2013 

Zápisnicu podpísali: 

 
Ing. Vladimír Bartovič                                                      ............................................. 
 
Ing. Nadežda Pyteľová                     ............................................. 
 
PhDr. Mária Kuklicová                                                    ............................................. 

 2


	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“)

