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Zápisnica 
 

z otvárania častí ponúk označených ako „KRITÉRIÁ“ 
a vyhodnotenia ponúk 

 
v rámci verejného obstarávania podlimitnej zákazky na poskytnutie služby: 

„Vydávanie kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor“ 
 
V zmysle § 41 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní“) sa 
konalo dňa 11. 12. 2013 o 13.00 hod. v zasadacej miestnosti radnice, Mesto Spišská Nová 
Ves, Radničné námestie 7,  052 70 Spišská Nová Ves, prízemie, otváranie častí ponúk 
označených ako „KRITÉRIÁ“ a vyhodnotenie ponúk. 
 
 
Prítomní členovia komisie: 
Ing. Andrea Jančíková (predseda komisie) 
Ing. Janka Brziaková (člen komisie) 
Ing. Jela Bednárová (člen komisie) 
Mgr. Pavol Biroš (člen komisie) 
 
Neprítomní členovia komisie (ospravedlnili sa):   
Edita Sýkorová (člen komisie) 
 
Na základe Výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej vo Vestníku č. 217/2013 zo dňa 
16.11.2013 pod č. 18199 - WYS ponuku predložili dvaja (číslicou 2) uchádzači. 
 
Zoznam uchádzačov, ktorí v stanovenom termíne predložili ponuku:  

Por. č. 
uchádzača 

Obchodné meno,  
adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača 

1. PRO GRUP, s.r.o., Duklianska 1371/29, 052 01 Spišská Nová Ves 
2. Michal Vaško – VYDAVATE ĽSTVO, Námestie Kráľovnej pokoja 3, 080 01 Prešov 

 
Dňa 26. 11. 2013 komisia na svojom zasadnutí otvorila obálky s ponukami a následne 
osobitnú časť ponúk označenú ako „Ostatné“. Komisia posudzovala splnenie podmienok 
účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, vykonala kontrolu úplnosti predloženej ponuky 
v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej vo Vestníku č. 217/2013 zo dňa 16.11.2013 
pod č. 18199 - WYS, Súťažných podkladov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
konštatovala, že z uchádzačov, ktorí predložili ponuky, splnili predpísané podmienky účasti 
uchádzačov vo verejnom obstarávaní v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk a Súťažných 
podkladov dvaja (číslicou 2) uchádzači a ich ponuka môže byť vyhodnotená v zmysle bodu 
A.3 Súťažných podkladov.  
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Vylúčení uchádzači s uvedením dôvodu ich vylúčenia: 
Vylúčená nebola žiadna ponuka. 
 
Mesto Spišská Nová Ves ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v zastúpení prítomných členov komisie: Ing. Andrea 
Jančíková – predseda komisie, Ing. Jela Bednárová – člen komisie, Edita Sýkorová – člen 
komisie, Mgr. Pavol Biroš - člen komisie, Ing. Janka Brziaková - člen komisie, dňa 11. 12. 2013 
o 13.00 hod. pokračovalo otváraním obálok s časťami ponúk označených ako „Kritériá“. 
 
Verejného otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá“ sa za uchádzačov nezúčastnil 
nikto. 
 
Za prítomnosti vyššie uvedených členov komisie bola prekontrolovaná neporušenosť 
obalov/obálok časti ponúk označených ako „Kritériá“, ktoré boli následne otvorené. Komisia 
označila obsah časti ponúk označených ako „Kritériá“ poradovými číslami zhodným s číslami 
na obaloch/obálkach ponúk ako celkov a zároveň zhodnými s časťami ponúk označených ako 
„Ostatné“, predloženými tými istými uchádzačmi. 
 
 
VYHODNOTENIE PONÚK 
 

Po otvorení komisia zverejnila obchodné mená a adresy sídiel/miest podnikania 
uchádzačov a ich návrhy na plnenie týkajúce sa 2. kritéria - navrhovaná konečná cena 
vrátane DPH/celkom v EUR a 3. kritéria – lehota na dodanie služby, určených verejným 
obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk, ktoré sa dali vyjadriť číslom. 
 
Uchádzači, ktorých ponuky neboli vylúčené, predložili nasledovné návrhy na plnenie 2. a 3.  
kritéria na vyhodnotenie ponúk:  

Por. č. 
uchádzača 

Obchodné meno,  
adresa sídla alebo miesta podnikania 
uchádzača 

Návrh na plnenie        
2. kritéria na 
vyhodnotenie 

ponuky (konečná 
cena predmetu 

zákazky vrátane 
DPH/celkom 

v EUR) 

Návrh na 
plnenie                

3. kritéria na 
vyhodnotenie 
ponuky (lehota 

na dodanie 
služby/hodín) 

1. PRO GRUP, s.r.o., Duklianska 
1371/29, 052 01 Spišská Nová Ves 227 808,00 86,00 

2. Michal Vaško – VYDAVATE ĽSTVO, 
Námestie Kráľovnej pokoja 3, 080 01 
Prešov 

129 600,00 88,00 

 
Komisia pri vyhodnocovaní ponuky postupovala v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk 
a bodu A3. Súťažných podkladov, pričom každý člen komisie vyhodnocoval ponuku 
samostatne do vyhodnocovacej tabuľky podľa stanovených kritérií. Spočítaním bodov 
pridelených ponukám jednotlivých uchádzačov za všetkých členov komisie bolo stanovené  
konečné poradie a úspešný a neúspešný uchádzač.  
 
Komisia nežiadala odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ani nevykonala osobnú 
konzultáciu za účelom vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky, ani 
nevylúčila žiadnu ponuku z dôvodu mimoriadne nízkej ceny, pretože v zmysle § 42 ods. 4 
neboli predložené najmenej tri ponuky uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti.. 
 
 
 




