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“)
„Výroba nábytku expozitúra Púchov, Pod Lachovcom 1727/55, Púchov; expozitúra
Dubnica nad Váhom, Poliklinika, Centrum III Dubnica nad Váhom; expozitúra
Handlová, NsP SNP 24, Handlová 1“
konaného dňa 28. 10. 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
18.10.2013 a zároveň bola zaslaná trom subjektom:
1. František Mikula, Lipová 369/13, 972 51 Handlová
2. Ivan Mundier IMKROV, 415, 972 15 Kľačno
3. Jaroslav Molota, Parková 52, 972 51 Handlová
Predpokladaná hodnota zákazky bola do 9 900,00 eur bez DPH.
Kód CPV:
39156000-0 Nábytok do vstupných hál a recepcií
45421153-1 Montáž vstavaného nábytku
V určenej lehote na predkladanie ponúk dňa 25.10.2013 do 10:00 hod. predložili ponuku
Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. na uvedený predmet zákazky uchádzači v poradí:
Uchádzač č. 1 Jaroslav Molota, Parková 52, 972 51 Handlová
Návrh na plnenie kritéria:
Cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky
9 900,00 eur bez DPH,
11 880,00 eur s DPH
Uchádzač predložil:
- Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá pozastavenú činnosť, že nie je dlžníkom
v sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, že nemá daňové nedoplatky a súčasne
o tom, že nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by bránili dodaniu predmetu zákazky.
Uchádzači č.1 nepredložil verejnému obstarávateľovi doklady v zmysle bodu 1 a bodu 2
Výzvy na predloženie ponuky ceny zo dňa 18.10.2013. Z tohto dôvodu komisia ponuku
uchádzača č. 1 nevyhodnocovala.
Uchádzač č. 2 KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným, Jantárová 30, 040 01
Košice, IČO: 36 174 874

1

Návrh na plnenie kritéria:
Cena v eurách za celý predmet zákazky
7 017,76 eur bez DPH,
8 421,31 eur s DPH
Uchádzač predložil:
- Výpis z obchodného registra na právne účely,
- Referencie na tri zákazky rovnakého alebo podobného charakteru realizované v tomto
roku,
- Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá pozastavenú činnosť, že nie je dlžníkom
v sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, že nemá daňové nedoplatky a súčasne
o tom, že nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by bránili dodaniu predmetu zákazky.
Uchádzači č. 2 splnil požiadavky verejného obstarávateľa v plnom rozsahu v zmysle Výzvy na
predloženie ponuky ceny zo dňa 18.10.2013.
Uchádzač č. 3 MY DVA Slovakia, s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, IČO: 35 937
548
Návrh na plnenie kritéria:
Cena v eurách za celý predmet zákazky
4 027,50 eur bez DPH,
4 833,00 eur s DPH
Uchádzač predložil:
- Výpis z obchodného registra na právne účely,
- Certifikáty CH05/0916, CH02/0971
- Referencie na štyri zákazky rovnakého alebo podobného charakteru za uplynulé dva
roky,
- Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá pozastavenú činnosť, že nie je dlžníkom
v sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, že nemá daňové nedoplatky a súčasne
o tom, že nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by bránili dodaniu predmetu zákazky.
Uchádzači č. 3 splnil požiadavky verejného obstarávateľa v plnom rozsahu v zmysle Výzvy na
predloženie ponuky ceny zo dňa 18.10.2013.
Uchádzač č. 4 VAREZ INTERIER, s.r.o., 32, 908 46 Unín, IČO: 36 243 370
Návrh na plnenie kritéria:
Cena v eurách za celý predmet zákazky
5 280,00 eur bez DPH,
6 336,00 s DPH
Uchádzač predložil:
- Výpis z obchodného registra na právne účely,
- Osvedčenie o pridelení kódu výrobcu/dodávateľa NCAGE,
- Referencie na tri zákazky rovnakého alebo podobného charakteru za uplynulé dva
roky,
- Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá pozastavenú činnosť, že nie je dlžníkom
v sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, že nemá daňové nedoplatky a súčasne
o tom, že nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by bránili dodaniu predmetu zákazky.
Uchádzači č. 4 splnil požiadavky verejného obstarávateľa v plnom rozsahu v zmysle Výzvy na
predloženie ponuky ceny zo dňa 18.10.2013.
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Výsledná hodnotiaca tabuľka:

Por.č.

Uchádzač

Kritérium:
Celková
fakturačná
odmena v €
bez DPH

Celková
fakturačná
odmena v €
s DPH

Uspel/
neuspel

7 017,76

8 421,31

neuspel

1.

KONIMPEX, spoločnosť
s ručením obmedzeným,
Jantárová 30, 040 01
Košice

2.

MY DVA Slovakia, s.r.o.

4 027,50

4 833,00

uspel

3.

VAREZ INTERIER, s.r.o.

5 280,00

6 336,00

neuspel

Identifikácia úspešného uchádzača:
MY DVA Slovakia, s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, IČO: 35 937 548
DIČ: 2022751258
Kontaktná osoba: Klaudia Jurčová
email: jurcova@mydva.cz
tel. č. : 0907 988 313
Zapísaná v OR Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36208/B.
Verejný obstarávateľ na základe tejto Zápisnice
z vyhodnotenia ponúk zašle
uchádzačovi Zmluvu o dielo. Lehota ukončenia diela je určená nasledovne:
- expozitúra Púchov do 31.12.2013;
- expozitúra Dubnica nad Váhom do 31.12.2013;
- expozitúra Handlová do 30.06.2014.
Lehota viazanosti ponúk je určená do 31.07.2014.
Prítomní zamestnanci VšZP, ktorí ponuky na uvedený predmet zákazky
vyhodnocovali, odporúčajú štatutárnemu orgánu VšZP prijať ponuku úspešného uchádzača.
Bratislava 28. 10. 2013
Zápisnicu podpísali:

Ing. Vladimír Bartovič

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

Ing. Nadežda Pyteľová

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

PhDr. Mária Kuklicová

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