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 drevených veľkoplošných parkiet –
VšZP, a.s., Mamateyova 17, Bratislava“
konaného dňa 1. 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

29.7.2013 a zároveň bola zaslaná trom uchádzačom:
1. František Nemec STAVREM, Pezinská 22, 903 01 Senec,
2. Ladislav Šmitala, Poľnohospodárska 26, 821 07 Bratislava
3. Peter Viczian, Jelka 1010/10, 925 23 Jelka.
Predpokladaná hodnota zákazky bola do 3 100, 00 eur bez DPH.
Opis predmetu zákazky s nízkou hodnotou:
Dodávka a montáž drevených veľkoplošných parkiet do kancelárie generálneho riaditeľa
o výmere 48,5 m2. Drevené parkety: hrúbka 11 mm - 180 x 2200 mm, v prevedení dub.
Výmena pôvodných poškodených parkiet. V cene musí byť zahrnuté stratné, strhávanie
pôvodných parkiet, ich odvoz a likvidácia, dodávka a montáž prechodových a ukončovacích
profilov a manipulácia s nábytkom.
Špecifikácia predmetu zmluvy
Predmet diela:
- dodanie a montáž drevených veľkoplošných parkiet, hrúbka 11 mm - 180 x 2200 mm,
v prevedení dub, do kancelárie generálneho riaditeľa v administratívnej budove
generálneho riaditeľstva na Mamateyovej ulici č. 17, Bratislava, o výmere 48,5 m2,
- strhávanie pôvodných parkiet,
- vyspravenie a lokálna úprava povrchu,
- pokládka drevených parkiet,
- dodanie prechodových a ukončovacích profilov,
- montáž prechodových a ukončovacích líšt,
- manipulácia s nábytkom – sťahovanie a prenášanie nábytku,
- likvidácia a odvoz pôvodných parkiet a vzniknutého odpadu.
Kód CPV:
44112240-2 Parkety
45432113-9 Kladenie parkiet
45111000-8 Demolácie, úpravy staveniska a vyčisťovacie práce

V určenej lehote na predkladanie ponúk dňa 1.08. 2013 do 10:00 hod. predložili ponuku
Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. na uvedený predmet zákazky jeden z oslovených
uchádzačov:
Uchádzač František Nemec STAVREM, Pezinská 22, 903 01 Senec
Návrh na plnenie kritéria:
Cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky
3 084,29 eur bez DPH,
Uchádzač predložil:
-

Výpis zo živnostenského registra - kópia, Potvrdenie o zapísaní do zoznamu
podnikateľov – ÚVO,
Referencie na tri dodávky realizované za uplynulé 2 roky,
Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá pozastavenú činnosť a súčasne o tom, že
nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by bránili dodaniu predmetu zákazky,
Doplnenú Zmluvu o dielo spolu s prílohami.

Uchádzač splnil podmienky účasti v plnom rozsahu a v súlade s požiadavkami z
Výzvy na predloženie ponuky zo dňa 29.7.2013.
Identifikácia úspešného uchádzača:
František Nemec STAVREM, Pezinská 22, 903 01 Senec
IČO : 35 794 542
DIČ : 2020201964
IČ DPH : SK 2020201964
E – mail : gubani@stavrem.sk
Konateľ: František Nemec, t.č.: 0905464215
Výpis zo živnostenského registra Obvodný úrad Senec č. 108 – 169.
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo. Lehota
ukončenia diela je určená do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
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 1. 08. 2013
Zápisnicu podpísali:

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