
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 - pravidelný ročný servis a pozáručný servis“    

 

konaného dňa 12. 11. 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 

10.10.2013 a zároveň bola zaslaná dvom uchádzačom:  

1. KOVAL SYSTEMS, a.s., Krížna 950/10, P.O.BOX 25, 018 61 Beluša 

2. KASYS, s.r.o., Rozmarínová 37, 821 04 Bratislava 2. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky bola do  19 900, 00 eur bez DPH. 

 

Opis predmetu zákazky s nízkou hodnotou: 

Poskytovanie servisných služieb pre zariadenia: rotomaty a trezorové pokladne s časovým 

zámkom podľa špecifikácie – Príloha zmluvy č. 2. 

Zoznam servisovaných zariadení je uvedený v Prílohe zmluvy č. 1.  

 
 

Kód CPV:  

50610000-4 Služby na opravu a údržbu bezpečnostných zariadení 

50532000-3 Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia 

 

V určenej lehote na predkladanie ponúk dňa 14.10. 2013 do 10:00 hod. predložil ponuku 

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

 

Uchádzač   KOVAL SYSTEMS, a.s., Krížna 950/10, P.O.BOX 25, 018 61 Beluša 

 

Návrh na plnenie kritéria: 

Cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky 

            19 900, 00 eur bez DPH, 

 

Uchádzač predložil:  

- Výpis z obchodného registra - kópia, Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov 

ÚVO – kópia, 

- Referencie, 

- Čestné vyhlásenia uchádzača. 

 

Uchádzač splnil  podmienky účasti v plnom rozsahu a v súlade s požiadavkami z 

Výzvy na predloženie ponuky zo dňa 10.10.2013. Na základe kritéria najnižšia cena  uchádzač 

v tejto zákazke uspel. 
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Identifikácia úspešného uchádzača: 

KOVAL SYSTEMS, a.s.,  
Krížna 950/10, P.O.BOX 25,  

018 61 Beluša  

IČO : 31 602 029 

E – mail :  sales@kovalsystems.com 

Kontaktná osoba: Ing. Ján Michálek  

Tel.: +421 42 462  4170 

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, vložka č. 10531/R. 

 

 S úspešným  uchádzačom   verejný obstarávateľ podpíše Zmluvu 

o poskytovaní servisných služieb. 

 

      

        Lehota viazanosti ponúk je určená do 31. 12. 2013. 

 

Prítomní zamestnanci VšZP, ktorí ponuku na uvedený predmet zákazky 

vyhodnocovali, odporúčajú štatutárnemu orgánu VšZP prijať ponuku úspešného uchádzača. 

Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača k realizácii zákazky na základe Zmluvy. 

 

Bratislava 12. 11. 2013 

Zápisnicu podpísali: 

 

Ing. Vladimír Bartovič                                                      ............................................. 

 

Ing. Nadežda Pyteľová                     ............................................. 

 

PhDr. Mária Kuklicová                                                    ............................................. 

mailto:sales@kovalsystems.com

