
  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“) 

 

 

„Oprava balkónov a prestrešenie LEXAN na pobočke VšZP, a.s., Ľ. Medveckého 4, 

961 20 Zvolen“ 

 

konaného dňa 30. 9. 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 

23.9.2013 a zároveň bola zaslaná trom uchádzačom:  

1. Pulpo Groupe s.r.o., Jesenského 4707, 960 01 Zvolen, 

2. OSTPOL Lučenec s.r.o., Gemerská 5, 984 01 Lučenec,  

3. TECHNOPOLIS s.r.o., Kostolná 41, 949 01 Nitra. 

 
Predpokladaná hodnota zákazky bola do 5 000, 00 eur bez DPH. 

 

Opis predmetu zákazky s nízkou hodnotou: 

Oprava balkónov a prestrešenie LEXAN pozostáva z: 

– oprava a nátery fasádnych omietok,  

– zastrešenie balkónov LEXAN, 

– montáž dažd. odtokového systému 

Bližšia špecifikácia bola  v Prílohe 1 - Špecifikácia prác a materiálu. 

 

Kód CPV:  

45262900-0 Práce na balkónoch 

44112100-9 Prístrešky/kryty 

44112110-2 Časti prístreškov 

 

V určenej lehote na predkladanie ponúk dňa 30.09. 2013 do 10:00 hod. predložili ponuku 

Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. na uvedený predmet zákazky dvaja  oslovení uchádzači 

v poradí:  

 

Uchádzač č. 1 TECHNOPOLIS s.r.o., Kostolná 41, 949 01 Nitra. 

Návrh na plnenie kritéria: 

Cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky 

            5 230,00 eur bez DPH, 

 

Uchádzač predložil:  

- Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov - kópia,  

- Referencie na tri dodávky realizované za uplynulé 2 roky,  
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- 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. 

 

Uchádzač č. 2  OSTPOL Lučenec s.r.o., Gemerská 5, 984 01 Lučenec,  

Návrh na plnenie kritéria: 

Cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky 

            4 527,70 eur bez DPH, 

 

Uchádzač predložil:  

- Výpis z obchodného registra - kópia,  

- Referencie na tri dodávky realizované za uplynulé 2 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  splnili podmienky účasti v plnom rozsahu a v súlade s požiadavkami z Výzvy na 

predloženie ponuky zo dňa 23.9.2013.   

 

Identifikácia úspešného uchádzača: 

OSTPOL Lučenec s.r.o., Gemerská 5, 984 01 Lučenec,  

IČO: 36 040 991 

Kontaktná osoba: Ing. Oskár Jakubovitš - konateľ 

email: sliacka@ostpol.sk 

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  

6390/S. 

 

         Verejný obstarávateľ na základe tejto Zápisnice  z vyhodnotenia  ponúk s úspešným 

uchádzačom podpíše Zmluvu o dielo. Lehota ukončenia diela je určená do 2 týždňov odo dňa 

prevzatia staveniska. 

      

Lehota viazanosti ponúk je určená do 30.11. 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 30. 09. 2013 

Zápisnicu podpísali: 

 

 

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

 

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

 

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

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Jakubovitš&MENO=Oskár&SID=0&T=f0&R=0

