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“)
„Rozšírenie automatického riadenia ÚK a ovladania plyn. kotlov v pobočke Čadca“
konaného dňa 30. 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

27.8.2013 a zároveň bola zaslaná trom uchádzačom:
1. Intech Žilina ,s.r.o., Podhorie 91, 013 18 Lietava,
2. EXO partner Ing. Peter ILLE, Ružová 1638/40, Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina,
3. PETER BOŽEK, Kalinov č.1414, 023 02 Krásno nad Kysucou.
Predpokladaná hodnota zákazky bola do 2 700, 00 eur bez DPH.
Opis predmetu zákazky s nízkou hodnotou:
Rozšírenie automatického riadenia ÚK a ovladania výkonu plynových kotlov z riadiaceho
systému. Riadenie bude zabezpečovať systémové rozhranie SCADA a príslušné programové
vybavenie.
Kód CPV:
45315000-8 Elektroinštalácie kúrenia a iných elektrických zariadení v budovách
V určenej lehote na predkladanie ponúk dňa 30.08. 2013 do 10:00 hod. predložili ponuku
Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. na uvedený predmet zákazky traja uchádzači v poradí:
Uchádzač č. 1 PETER BOŽEK, Kalinov č.1414, 023 02 Krásno nad Kysucou,
Návrh na plnenie kritéria:
Cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky
2 623,30 eur bez DPH,
Uchádzač predložil:
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení, Živnostenský list - kópia,
- Čestné vyhlásenie uchádzača.
Uchádzač č. 2 EXO partner Ing. Peter ILLE, Ružová 1638/40, Dolné Rudiny 3, 010 01
Žilina
Návrh na plnenie kritéria:
Cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky
2 781,00 eur bez DPH,

Uchádzač predložil:
- Osvedčenie o vzdelaní - kópia,
- 2x Živnostenský list - kópia, Úradný záznam živnostenského podnikania – kópia,
- Čestné vyhlásenie uchádzača.

Uchádzač č. 3 Intech Žilina ,s.r.o., Podhorie 91, 013 18 Lietava.
Návrh na plnenie kritéria:
Cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky
3 000,00 eur bez DPH,
Uchádzač predložil:
- Výpis z obchodného registra ani živnostenského registra – nepredložil.
- Čestné vyhlásenie uchádzača - nepredložil.
Uchádzač č. 3 Intech Žilina ,s.r.o., Podhorie 91, 013 18 Lietava nedodal
v predloženom termíne verejnému obstarávateľovi výpis z obchodného registra, alebo
živnostenského registra ani čestné vyhlásenie uchádzača po výzve na doplnenie ponuky.
Verejný obstarávateľ na základe týchto dôkazov uchádzača nevyhodnocoval.
Uchádzači č. 1 a č. 2 splnili podmienky účasti v plnom rozsahu a v súlade
s požiadavkami z Výzvy na predloženie ponuky zo dňa 27.8.2013. Na základe kritéria
najnižšia cena uspel v tejto zákazke uchádzač č. 1.
Identifikácia úspešného uchádzača:
PETER BOŽEK,
Kalinov č.1414,
023 02 Krásno nad Kysucou,
IČO : 14164744
E – mail : pbozek@inmail.sk
Kontaktná osoba: PETER BOŽEK – 0903 522 551
Výpis zo živnostenského registra Obvodný úrad Čadca, číslo živnostenského registra: 5024681.
Lehota ukončenia diela je určená do 15. 9. 2013. Úspešnému uchádzačovi verejný
obstarávateľ zašle Objednávku.
Lehota viazanosti ponúk je určená do 31. 10. 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 Objednávky.
Bratislava 19. 8. 2013
Zápisnicu podpísali:
Ing. Vladimír Bartovič
Ing. Nadežda Pyteľová
PhDr. Mária Kuklicová
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