
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. Obstarávateľ :
Mesto Komárno                                                  IČO: 00306525
Mestský úrad Komárno
Námestie generála Klapku 1
945 01  Komárno

2.  Obstarávateľom poverená osoba na verejné obstarávanie:
Ing. Andrea Kabátová, Majerík Ladislav

3. Opis predmetu obstarávania: „Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby“

Nasledovné právnické osoby boli požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky -
„Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby“.

3.1. maria.kmetova@teamprevent.com
3.2. svantnerova.aneta@procare.sk
3.3. pzs@pzsbb.sk

Termín doručenia cenovej ponuky bol do 27. decembra 2017 do 09:00 hod. V stanovenom
termíne doručili svoju cenovú ponuku štyria uchádzači.

4. Ponuka č. 1:
Obch. meno podnikateľa: FalkHealthacare a.s.
Sídlo podnikateľa: Galvaniho 7/D, 821 04  Bratislava

Ponúknutá cena za predmet zákazky bez DPH = 4.770,00 €
Hodnota DPH =    954,00 €
Hodnota zákazky s DPH = 5.724,00 €
* okrem ceny za lekárske preventívne prehliadky, ktoré sa nachádzajú v bode č. 4.2 priloženej
cenovej ponuke

Ponuka č. 2:
Obch. meno podnikateľa: TeamPrevent Santé
Sídlo podnikateľa: Ružinovská 10, 820 07  Bratislava

Cena bez DPH za nemedicínsku časť = 5.280,00 €
Cena bez DPH za medicínsku časť = 3.480,00 €
Hodnota DPH = 1.056,00 €
Hodnota zákazky s DPH = 9.816,00 €

Ponuka č. 3:
Obch. meno podnikateľa: PROCARE a.s.
Sídlo podnikateľa: Einsteinova 23-25, 851 01  Bratislava

Cena bez DPH za nemedicínsku časť = 9.768,00 €
Hodnota DPH =    475,20 €
Hodnota zákazky s DPH = 10.243,20 €



Ponuka č. 4:
Obch. meno podnikateľa: BE-SOFT a.s.
Sídlo podnikateľa: Krakovksa 23, 040 01  Košice

Cena bez DPH za nemedicínsku časť = 8.100,00 €
Hodnota DPH = 1.620,00 €
Hodnota zákazky s DPH = 9.720,00 €

5. Vyhodnotenie:

Na základe predložených cenových ponúk, uchádzač predložil všetky požadované doklady –
splnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ zostavil poradie uchádzačov, pričom kritériom bola najnižšia cena za
celý predmet zákazky.

Na základe týchto skutočností sa predmet zákazky odporúča uzatvoriť zmluva s uchádzačom
č. 2:

Obch. meno podnikateľa: TeamPrevent Santé
Sídlo podnikateľa: Ružinovská 10, 820 07  Bratislava

Cena bez DPH za nemedicínsku časť = 5.280,00 €
Cena bez DPH za medicínsku časť = 3.480,00 €
Hodnota DPH = 1.056,00 €
Hodnota zákazky s DPH = 9.816,00 €

6. Prítomní na otváraní ponúk:

Ladislav Majerík ................................

Eva Janáková .................................

Ing. Andrea Kabátová ................................

Zápisnicu vypracovala

Ing. Andrea Kabátová  dňa: 29. december 2017 podpis:........................
meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok



Príloha č.1) k Zápisnici z vyhodnotenia ponúk zo dňa 28.12.2017

Odôvodnenie výberu víťazného uchádzača:

Ponuka č. 1:
Obch. meno podnikateľa: Falk Healthacare a.s.
Sídlo podnikateľa: Galvaniho 7/D, 821 04  Bratislava

Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH = 4.770,00 €
Hodnota DPH =    954,00 €
Hodnota zákazky s DPH = 5.724,00 €
Nemedicínska časť =  9.262,00 €
Spolu = 14.986,00 €

 okrem ceny za lekárske preventívne prehliadky, ktoré sa nachádzajú v bode č. 4.2
priloženej cenovej ponuke. Priložená cenová ponuka je cca. 130.-€ na zamestnanca,
z čoho preventívna lekárska prehliadka činí 22.-€ na zamestnanca na jeden rok, čo
znamená, že ku konečnej sume je potrebné pripočítať sumu 9262.-€, to znamená, že
celková cena zákazky by činila 14986.-€.

Ponuka č. 2:
Obch. meno podnikateľa: TeamPrevent Santé
Sídlo podnikateľa: Ružinovská 10, 820 07  Bratislava

Cena bez DPH za nemedicínsku časť = 5.280,00 €
Cena bez DPH za medicínsku časť = 3.480,00 €
Hodnota DPH = 1.056,00 €

Hodnota zákazky s DPH = 9.816,00 €
Cena obsahuje vypracovanie dokumentácie a paušál za preventívne prehliadky.
Ponúkajú ako bonus školenie zamestnancov z prvej pomoci.

Ponuka č. 3:
Obch. meno podnikateľa: PROCARE a.s.
Sídlo podnikateľa: Einsteinova 23-25, 851 01  Bratislava

Cena bez DPH za nemedicínsku časť = 9.768,00 €
Hodnota DPH =    475,20 €
Hodnota zákazky s DPH = 10.243,20 €
Nemedicínska časť =     421,00 €
Spolu = 10.664,20 €
Cena neobsahuje preventívne prehliadky. Tak isto ako v ponuke č. 1 je potrebné
pripočítať sumu za preventívne prehliadky, ktoré ako sa v ponuke uvádza činia 10 € za
zamestnanca. Avšak už len cena za nemedicínsku časť je vyššia ako v ponuke č. 2.



Ponuka č. 4:
Obch. meno podnikateľa: BE-SOFT a.s.
Sídlo podnikateľa: Krakovksa 23, 040 01  Košice

Cena bez DPH za nemedicínsku časť = 8.100,00 €
Hodnota DPH = 1.620,00 €
Hodnota zákazky s DPH = 9.720,00 €
Nemedicínska časť =  9.262,00 €
Spolu =         19.382,00 €
Cena neobsahuje cenu za nemedicínsku časť. V ponuke je uvedené, že za preventívne
lekárske prehliadky sa účtuje 22.-€ za zamestnanca, čo v našom prípade znamená
sume 9262.-€ čo je potrebné pripočítať k ponúknutej sume.

Vyhodnotenie:

Na základe predložených cenových ponúk, uchádzač predložil všetky požadované
doklady – splnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ zostavil poradie uchádzačov, pričom kritériom bola najnižšia cena
za celý predmet zákazky.

Na základe týchto skutočností sa predmet zákazky odporúča uzatvoriť zmluva
s uchádzačom č. 2:

Prílohu k zápisnici vypracovala

Ing. Andrea Kabátová  dňa: 29. december 2017 podpis:........................
meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok


