
 
 

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:  pavol.biros@mestosnv.sk Telefón: +421 915 926 640 

 
2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA 
 

Názov pridelený zákazke:  Vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka 
Informátor  

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:  
8074 – MSS  Vestník č. 102/2013 - 28.05.2013 

 
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 19. 7. 2013 v Spišskej Novej Vsi, do fázy 
vyhodnotenia ponúk postúpili 3 (tri) ponuky. 
Uchádzači, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, predložili nasledovné návrhy na plnenie kritérií na 
vyhodnotenie ponúk, ktoré sa dajú vyjadriť číslom.  
 

Por. č. 
uchádzača 

Obchodné meno,  
adresa sídla alebo miesta podnikania 
uchádzača 

Návrh na plnenie        
1. kritéria na 

vyhodnotenie ponuky 
(konečná cena predmetu 

zákazky vrátane 
DPH/celkom v EUR) 

1. 
Róbert Jurkových – NIKARA , M. R. 
Štefánika 25, 963 01 Krupina 149 760,00 

3. 
PRO GRUP, s.r.o., Duklianska 1371/29, 052 
01 Spišská Nová Ves 206 208,00 

4. 
Michal Vaško – VYDAVATE ĽSTVO, 
Námestie Kráľovnej pokoja 3, 080 01 Prešov 130 636,00 

 
Identifikácia úspešného uchádzača, informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky:  
Komisia pri vyhodnocovaní ponuky postupovala v zmysle Oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania a bodu A3. Súťažných podkladov, pričom každý člen komisie vyhodnocoval ponuku 
samostatne do vyhodnocovacej tabuľky podľa stanovených kritérií:  
1. navrhovaná konečná cena vrátane DPH/celkom v EUR  – váha: max. 60 bodov, 
2. grafický a obsahový návrh     – váha: max. 40 bodov. 

Spočítaním bodov pridelených ponukám jednotlivých uchádzačov za všetkých členov komisie bol 
výsledný súčet rovnaký u všetkých uchádzačov a na základe stanovených kritérií komisia nemôže určiť 
úspešného a neúspešných uchádzačov. Vzhľadom k týmto skutočnostiam komisia požiadala dňa 
22.7.2013 prostredníctvom portálu https://iszu.uvo.gov.sk/podaniaziadosti Úrad pre verejné 
obstarávanie (ÚVO) o metodické usmernenie pre stanovenie ďalšieho postupu. 
Komisia bude ďalej postupovať podľa metodického usmernenia ÚVO. Bezodkladne po  obdržaní 
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metodického usmernenia verejný obstarávateľ písomne oboznámi všetkých uchádzačov, ktorých 
ponuky boli vyhodnocované s ďalším postupom verejného obstarávateľa. 

Dátum 
uverejnenia 
informácie  
v profile: 

 
 
29. 7. 2013 

 


