
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“) 
 
 

„Modernizácia vykurovania na pobočke VšZP a.s., Francisciho 11, Rimavská Sobota“    
 

konaného dňa 19. 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 

13.8.2013 a zároveň bola zaslaná trom uchádzačom:  

1. Okresné stavebné bytové družstvo, Okružná 50 1702/14, 979 01 Rimavská Sobota,  
2. Dušan Krnáč, Novosadská 4, 979 01 Rimavská Sobota,  
3. Gemerterm s.r.o., Daxnerova 3465,  979 01 Rimavská Sobota.  

 
Predpokladaná hodnota zákazky bola do  5 000, 00 eur bez DPH. 
 
Opis predmetu zákazky s nízkou hodnotou: 
Modernizácia vykurovania na pobočke VšZP a.s. Rimavská Sobota - dodávka a montáž 
regulačných ventilov a termostatických hlavíc,  vypracovanie projektu a vyregulovanie 
systému TÚV.  Nakoľko ventily na radiátoroch sú vo väčšine obmedzene uzatvárateľné alebo 
sa nedajú uzatvoriť vôbec, bolo by vhodné vymeniť všetky ventily  a vyregulovať systém 
ústredného kúrenia.  
 
Kód CPV:  
50720000-8 Oprava a údržba ústredného kúrenia  
71320000-7 Inžinierske projektovanie 
 

V určenej lehote na predkladanie ponúk dňa 19.08. 2013 do 10:00 hod. predložili ponuku 
Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. na uvedený predmet zákazky  uchádzači v poradí:  
 
Uchádzač č. 1  Okresné stavebné bytové družstvo, Okružná 50 1702/14, 979 01 Rimavská 
Sobota,  
 

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

            5 593,13 eur bez DPH, 
 
Uchádzač predložil:  
 

- Výpis z obchodného registra - kópia,  
- Referencie za uplynulé 2 roky,  
- Čestné vyhlásenie uchádzača  - nebolo dodané. 



Uchádzač č. 2 INSSPOL Inštalačná stavebná spoločnosť s.r.o., Zátišie 12, 831 03 
Bratislava, 

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

             4 344,00 eur bez DPH, 
 
Uchádzač predložil:  
 

- Výpis z obchodného registra - kópia,  
- Oprávnenie Technická inšpekcia, a.s. 
- Referencie na tri dodávky realizované za uplynulé 2 roky,  
- Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov – ÚVO – kópia, 
- Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá pozastavenú činnosť a súčasne o tom, že 

nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by bránili dodaniu predmetu zákazky. 
 

Uchádzač č. 1 Okresné stavebné bytové družstvo, Okružná 50 1702/14, 979 01 
Rimavská Sobota nedodal v predloženom termíne verejnému obstarávateľovi čestné 
vyhlásenie uchádzača ani po výzve na doplnenie ponuky. Predpokladaná hodnota 
zákazky bola stanovená do 5 000,00 Eur bez DPH. Ponuka uchádzača presiahla 
predpokladanú hodnotu zákazky. Verejný obstarávateľ na základe týchto dôkazov 
uchádzača nevyhodnocoval.   

Uchádzač č. 2 INSSPOL Inštalačná stavebná spoločnosť s.r.o., Zátišie 12, 831 03 
Bratislava splnil  podmienky účasti v plnom rozsahu a v súlade s požiadavkami z Výzvy na 
predloženie ponuky zo dňa 13.8.2013.  
 
Identifikácia úspešného uchádzača: 
INSSPOL Inštalačná stavebná spoločnosť s.r.o. 
Zátišie 12 
831 03 Bratislava 
IČO : 00 604 542 
IČ DPH : SK 2020300546 
E – mail :  obchod@insspol.com 
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro Vložka číslo: 389/B. 
 
          Lehota ukončenia diela je určená do 30. 9. 2013. Úspešnému uchádzačovi  verejný 
obstarávateľ zašle Zmluvu o dielo. 
 
      
        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 podpísania 
Zmluvy o dielo. 
 
Bratislava 19. 8. 2013 

Zápisnicu podpísali: 

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