
 
 

I N F O R M Á C I A   
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA  
    /OBSTARÁVATEĽA /OSOBY PODĽA § 7 
 

Úradný názov:  Mesto Spišská Nová Ves  

Poštová adresa:  Radničné námestie 7 

Mesto/obec:  Spišská Nová Ves PSČ: 052 01 

IČO:  00329614 

Kontaktná osoba:  Mgr. Pavol Biroš – odborne spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie 

E-mail:  biros@bicsnv.sk Telefón: +421 915 926 640 

 
2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA 
 

Názov pridelený zákazke:  Vypracovanie a tlač (vydanie) propagačných materiálov a 
výroba propagačného filmu o Slovenskom raji 

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na 
súťaž (výzvy na predkladanie ponúk):  

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku 
Európskej únie:       
 

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku 
verejného obstarávania:  
6724 – MSS, Vestník č. 84/2013 - 30. 4. 2013 

 
3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ 
 

Informácia 
o výsledku 
vyhodnotenia 
ponúk 
a poradie 
uchádzačov:  

Na základe zasadnutia komisie, menovanej verejným obstarávateľom na otváranie ponúk, na 
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní a na vyhodnotenie 
ponúk predmetného verejného obstarávania, konaného dňa 24. 6. 2013 v Spišskej Novej Vsi, do fázy 
vyhodnotenia ponúk postúpila 1 (jedna) ponuka. 
Uchádzači – skupina uchádzačov, ktorých ponuka sa vyhodnocovala, predložili nasledovný návrh na 
plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk a komisia stanovila nasledovné poradie úspešnosti ponúk: 
 

Poradie 
úspešnosti 
uchádzača 

Obchodné meno,  
adresa sídla/miesta podnikania 
uchádzača 

Návrh na plnenie kritéria na 
vyhodnotenie ponuky  

(konečná cena predmetu zákazky 
vrátane DPH/celkom v EUR) 

1. 

PRO GRUP, s. r. o.,   
Duklianska 29, 052 01 Spišská Nová Ves 
a 
Ing. Igor BOBÁK, 
Inovecká 2, 052 01 Spišská Nová Ves 

180 120,00 

 
Identifikácia úspešného uchádzača, informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky:  
- po vyhodnotení ponúk sa najúspešnejším stal uchádzač – skupina uchádzačov: PRO GRUP, s. r. 
o., Duklianska 29, 052 01 Spišská Nová Ves a Ing. Igor BOBÁK, Inovecká 2, 052 01 
Spišská Nová Ves, nakoľko uchádzači: 

- splnili podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 33 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- splnili požiadavky na predmet zákazky podľa § 42 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- v rámci hodnotenia kritéria ponukovej ceny predložili prijateľnú ponuku pre verejného 
obstarávateľa. 

Dátum 
uverejnenia 
informácie  
v profile: 

 

 

26. 6. 2013 

 


