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“)
„Štúdia realizovateľnosti digitalizácie a správy registratúrnych záznamov VšZP“
konaného dňa 18. 10. 2013

Ponuky vyhodnocovali zamestnanci VšZP, ktorí zadávanie zákazky pripravovali:
Ing. Mikuláš Marcinko
Ing. Vladimír Bartovič
PhDr. Mária Kuklicová.
Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená v profile verejného obstarávateľa

dňa

11.10.2013 a zároveň bola zaslaná trom uchádzačom:
1. PELENIUS, a.s., Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava,
2. Support Service, s. r. o., Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava,
3. Ing.Michajla Kotočová, Hagarova 13, 831 05 Bratislava.
Predpokladaná hodnota zákazky bola do 9 950, 00 eur bez DPH.
Opis predmetu zákazky s nízkou hodnotou:
1. Analýza súčasného stavu správy registratúry vo VšZP s popisom aktuálnych procesov,
materiálno-technického vybavenia a personálneho zabezpečenia, definovanie možných rizík
v súčasnom stave.
2. Návrh komplexnej služby správy registratúry, v tom:
 Digitalizácia fyzických dokumentov a definovanie variantov počtu digitalizačných
pracovísk na základe analýzy množstva a rozmiestnenia fyzických dokumentov.
 Návrh procesov a definovanie potreby softvérovej podpory pre jednotlivé navrhované
varianty riešenia.
 Návrh logistických procesov a softvérovej podpory pri transporte fyzických dokumentov do
digitalizačných pracovísk podľa jednotlivých variantov riešenia.
 Potreba zriadenia registratúrneho strediska v bratislavskom regióne.
 Potreba materiálno-technického vybavenia a personálneho zabezpečenia pre jednotlivé
varianty riešenia.
 Návrh etapizácie implementácie jednotlivých krokov variantov riešenia.
3. Odporúčanie variantu návrhu riešenia na základe ekonomickej efektívnosti komplexnej
správy a posúdenia rizík jednotlivých variantov.
Kód CPV:
79314000-8 Štúdie realizovateľnosti
79999100-4 Skenovacie služby
79311400-1 Ekonomický prieskum

V určenej lehote na predkladanie ponúk dňa 18.10. 2013 do 10:00 hod. predložili ponuku
Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. na uvedený predmet zákazky traja oslovení uchádzači v
poradí:
Uchádzač č. 1: Ing.Michajla Kotočová, Hagarova 13, 831 05 Bratislava.
Návrh na plnenie kritéria:
Cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky
9 950, 00 eur bez DPH,
Uchádzač predložil:
- Živnostenský list - kópia, Úradný záznam obvodného úradu Bratislava o zmene údajov
v živnostenskom liste – kópia, Výpis zo živnostenského registra – kópia,
- Referencie – nedodané,
- 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: Support Service, s. r. o., Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava.
Návrh na plnenie kritéria:
Cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky
9 900, 00 eur bez DPH,
Uchádzač predložil:
- Výpis z obchodného registra – kópia,
- Referencie – tri zákazky 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.
Uchádzač č. 3: PELENIUS, a.s., Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava.
Návrh na plnenie kritéria:
Cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky
9 700, 00 eur bez DPH,
Uchádzač predložil:
- Výpis z obchodného registra – kópia,
- Referencie – tri zákazky 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 č. 2 a č. 3splnili podmienky účasti v plnom rozsahu a v súlade s požiadavkami z
Výzvy na predloženie ponuky zo dňa 11.10.2013. Uchádzač č. 1 nedodal požadované
referencie za posledné 2 roky. Na základe tejto skutočnosti, komisia túto ponuku nebude
vyhodnocovať.
Identifikácia úspešného uchádzača:
PELENIUS, a.s., Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava
IČO: 44911998
Kontaktná osoba: Andrej Klačan
email: andrej.klacan@pelenius.sk
Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4825/B.
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Verejný obstarávateľ na základe tejto Zápisnice z vyhodnotenia ponúk s úspešným
uchádzačom uzavrie Zmluvu o dielo. Termín plnenia predmetu zmluvy je do 4 týždňov od
nadobudnutia účinnosti zmluvy.
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.
Bratislava 18. 10. 2013
Zápisnicu podpísali:
Ing. Mikuláš Marcinko

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

Ing. Vladimír Bartovič

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

PhDr. Mária Kuklicová

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