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 požiarnej steny v pobočke Liptovský Mikuláš “
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. Ing. Jaroslav Motyčák – MONTANA, Ul. Textilná 23, 034 01 Ružomberok,
2. PYROBATYS SK, s.r.o., Osloboditelov 679, 059 35 Batizovce,
3. QUATRO, Kláštorná 205 – Okoličné, 031 04 Liptovský Mikuláš.
Predpokladaná hodnota zákazky bola do 3 000, 00 eur bez DPH.
Opis predmetu zákazky s nízkou hodnotou:
Dodávka a montáž požiarnej presklenej steny na 1. NP v budove pobočky Liptovský Mikuláš,
časť B. Súčasťou dodávky je aj demontáž pôvodnej presklenej steny.
Kód CPV:
45111300-1 Demontážne práce
35111000-5 Protipožiarne zariadenia
V určenej lehote na predkladanie ponúk dňa 21.08. 2013 do 10:00 hod. predložil ponuku
Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. na uvedený predmet zákazky jeden uchádzač:
Uchádzač: PYROBATYS SK, s.r.o., Osloboditelov 679, 059 35 Batizovce,
Návrh na plnenie kritéria:
Cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky
3 500,00 eur bez DPH,
Uchádzač predložil:
-

Výpis z obchodného registra - kópia,
Čestné vyhlásenie uchádzača.

Uchádzač splnil podmienky účasti v plnom rozsahu a v súlade s požiadavkami z
Výzvy na predloženie ponuky zo dňa 16.8.2013.

Identifikácia úspešného uchádzača:
PYROBATYS SK, s.r.o.
Osloboditelov 679
059 35 Batizovce
IČO : 35 703 130
IČ DPH : SK 2020311689
Ing. Miroslav Slavkovský
manažér zákazok
tel. 052/ 7129 948, fax: 052/7755153
mob.: +421 915 918 487
miroslav.slavkovsky@pyrobatys.sk
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro Vložka číslo: 22154/P.
Lehota ukončenia diela je určená do 13. 9. 2013. Úspešnému uchádzačovi verejný
obstarávateľ zašle Objednávku.
Lehota viazanosti ponúk je určená do 30. 9. 2013.
Uchádzač poskytuje záruku na dodaný tovar po dobu 36 mesiacov. Záručná doba
začína plynúť odo dňa uvedenia zariadenia do činnosti verejného obstarávateľa. Úspešný
uchádzač nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu plnenia, alebo
poškodením predmetu plnenia verejným obstarávateľom. Vady zistené a reklamované
v záručnej dobe odstráni úspešný uchádzač v lehote do 10 dní od oznámenia verejným
obstarávateľom.
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 21. 8. 2013
Zápisnicu podpísali:
Ing. Vladimír Bartovič

.............................................

Ing. Nadežda Pyteľová

.............................................

PhDr. Mária Kuklicová

.............................................
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