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E-mail: radnica@mestosnv.sk
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Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a.s.

Č. ú.: 3400422003/5600

Mestský úrad Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves

Správa o zákazke

v rámci verejného obstarávania zákazky podľa 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:

Grafický návrh, tlač a dotlač blahoželaní jubilantom

1) Verejný obstarávateľ:
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
IČO: 00329614
DIČ: 2020717875
IČ DPH: neplatca DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 3400422003/5600
Štatutárny orgán: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Jančíková
Telefón: +421534176613
E-ma íl: andrea .ja ncikova@mestosnv.sk

Predmet zákazky: Grafický návrh, tlač a dotlač blahoželaní jubilantom

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 79800000-2

Hodnota zákazky: - predpokladaná hodnota predmetu zákazky najviac 1299 eur DPH

2) Použitý postup zadávania zákazky: Prieskum trhu

3) Dátum zverejnenia v profile verejného obstarávania: 5. 2. 2014

4) Identifikácia vybratých záujemcov s odôvodnením ich výberu:

1. Jozef Findura, Trieda 1. mája 31/9 Spišská Nová Ves
Uchádzač splnil podmienky účasti a jeho ponuka bola vyhodnotená ako najúspešnejšia,
nakoľko vo svojej ponuke uchádzač predložil:

- najnižšiu ponukovú cenu predmetu zákazky z vyhodnocovaných ponúk,
- najnižšiu lehotu na dodanie služby,
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- rovnako prijateľný grafický a obsahový návrh ako druhý uchádzač
s celkovým súčtom bodov za všetkých členov komisie 476 bodov.

2. BSP Magnetica, s. r. o., Nevädzova S, Bratislava
Uchádzač splnil podmienky účasti a jeho ponuka bola vyhodnotená ako druhá najúspešnejšia,
nakolko vo svojej ponuke uchádzač predložil:

- druhú najnižšiu ponukovú cenu predmetu zákazky z vyhodnocovaných ponúk,
- druhú najnižšiu lehotu na dodanie služby,
- rovnako prijaterný grafický a obsahový návrh ako prvý uchádzač

s celkovým súčtom bodov za všetkých členov komisie 460.

5) Identifikácia vylúčených uchádzačov s odôvodnením ich vylúčenia:
Vylúčení boli dvaja uchádzači:
K.A.J., Trieda 1. mája 2224/43, Spišská Nová Ves
Uchádzač vo svojej ponuke neuviedol lehotu dodania a taktiež nepredložil grafický návrh.
Marketing and Business Group, s. r.o., Palisády 33, 811 06 Bratislava
Uchádzač vo svojej ponuke nepredložil grafický návrh.

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.:

Jozef Findura, Trieda 1. mája 31/9 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 pod ra § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podJ'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 zákazke
nerelevantné.

10) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 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 podľa § 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.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 18.2.2014

cf·f
PhDr. Ján'Volný, PhD.

primátor mesta Spišská Nová Ves

Strana 2 z 2


