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MESTO SPISSKA NOVA VES
Radničné námestie č. 7 052 70 Spišská NováVes

Fax: 053/ 442 69 80
E-mail: radnica@mestosnv.sk
IČO: 00329614

Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a.s.

Č. ú.: 3400422003/5600

Mestský úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves

Správa o zákazke
v rámci verejného obstarávania zákazky podla § 3, ods. 3 písm. b) bod 1. zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na poskytnutie služby s názvom:

"Vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor."

podla § 21 zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej iba "zákon o verejnom obstarávaní")

1) Verejný obstarávatel':
Názov: Mesto Spišská Nová Ves
Adresa sídla: Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie (URL): http://www.spisskanovaves.eu
ICO: 00329614
OIC: 2020717875
IC DPH: neplatca DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Císlo účtu: 3400422003/5600
Štatutárny orgán: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta
Kontaktná osoba: Mgr. Pavol Biroš
Telefón: +421 534152123
E-mail: pavol.biros@mestosnv.sk

Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Predmet zákazky: "Vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátoť'

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 79800000-2

Hodnota zákazky: - predpokladaná hodnota predmetu zákazky najviac (maximálne) 189840,00
EUR bez DPH.
- najnižšia ponuková cena predmetu zákazky 227 808,00 EUR s DPH
(189840,00 EUR bez DPH)

2) Použitý postup zadávania zákazky:
Postup podľa § 100 zákona o verejnom obstarávaní.

3) Dátum zverejnenia vo Vestníku verejného obstarávania:
Výzva na predkladanie ponúk zverejnená dňa 06.11.2013 vo Vestníku Č. 217/2013 pod číslom 18199 - WYS
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4) Identifikácia vybratých záujemcov s odôvodnením Ich výberu:

1. PRO GRUP, s.r.o., Duklianska 1371/29,052 Ol Spišská Nová Ves
Uchádzač splnil podmienky účasti ajeho ponuka bola vyhodnotená ako najúspešnejšia, nakoľko vo
svojej ponuke uchádzač predložil:

- druhú najnižšiu ponukovú cenu predmetu zákazky z vyhodnocovaných ponúk,
- najnižšiu lehotu na dodanie služby,
- najprijaternejší grafický a obsahový návrh,

s celkovým súčtom bodov za všetkých členov komisie 118.

2. Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO, Námestie Král'ovnej pokoja 3, 08001 Prešov
Uchádzač splnil podmienky účasti ajeho ponuka bola vyhodnotená ako druhá najúspešnejšia,
nakorko vo svojej ponuke uchádzač predložil:

- najnižšiu ponukovú cenu predmetu zákazky z vyhodnocovaných ponúk,
- druhú najnižšiu lehotu na dodanie služby,

s celkovým súčtom bodov za všetkých členov komisie 116.

5) Identifikácia vylúčených uchádzačov s odôvodnením ich vylúčenia:
- nie sú

6) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
Vylúčenie mimoriadne nízkych ponúk nebolo realizované.

7) Identifikácia úspešného uchádzača s odôvodnením výberu jeho ponuky:
Najúspešnejším uchádzačom sa stal uchádzač s poradovým číslom 1.:

PRO GRUP, s.r.o., Duklianska 1371/29,05201 Spišská Nová Ves
pretože jeho ponuka bola po sčítaní bodov od všetkých členov komisie vyhodnotená ako
najúspešnejšia s najvyšším počtom dosiahnutých bodov

8) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu:
Rokovacie konanie alebo súťažný dialóg neboli použité.

9) Odôvodnenie prekročenia lehoty podl'a § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podl'a § 108j
ods. 1 písm. k) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní:

Rokovacie konanie bez zverejnenia pri zadávaní zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti nebolo
použité, preto lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a podiely podľa § 108j ods. 1 písm. k) zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní sú vo vzťahu k tejto zákaz ke nerelevantné.

10) Odôvodnenie prekročenia lehoty podl'a § 108h ods. 2 zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní:
Rámcová dohoda pri zadávaní zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti nebola použitá, preto lehoty
podla § 108h ods. 2 zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní sú vo vzťahu k tejto zákazke
nerelevantné .

11) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania:
Neboli žiadne, použitý postup zadávania zákazky nebol zrušený.
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Odsúhlasil a schválil za verejného obstarávatel'a:
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'~ , _ '/ PhDr. Ján Volný, PhD.,,<~:.;-::0'-- ,'1nmátor mesta Spišská Nová Ves------ .. _ ..
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