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ZÁPISNICA
o posúdení splnenia podmienok účasti uchádzačov vo ver.ejnom obstarávaní a vyhodnotení ponúk

zákazky podl'a § 117 zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bez využitia elektronického
trhoviska na dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu:

"Vydávanie Kultúrno - spoločenského mesačníka Informátor".

V zmysle zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom
obstarávaní") sa 16.1.2020 o 9.00 hod. na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi, Radničné námestie 7,05201 Spišská Nová Ves, konalo otváranie a vyhodnotenie ponúk.

KOMISIA:

Prítomní členovia komisie:
Ing. Andrea Jančíková
Edita Gondová
JUDr. Peter Štrauch

(predseda komisie)
(člen komisie)
(člen komisie)

Neprítomní členovia komisie (ospravedlnili sa):

Na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky ponuku predložili traja uchádzači.

".

Zoznam uchádzačov, ktorí v stanovenom termíne predložili ponuku:
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Poradové Obchodné meno,číslo Dátum a čas doručenia
uchádzača adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača

1. PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 14.1.2020 10

2. PTA spol. s r. o., Palárikova 31, 81104 Bratislava 14. 1. 2020
3. Tlačiareň Kežmarok GG, s. r. O., Priekopa 1589/21, 060 01 Kežmarok 14. 1. 2020

Otváranie ponúk začalo podpísaním prezenčnej listiny prítomnými členmi komisie. Následne komisia pristúpila k otváraniu obálok s ponukami. Ponuky boli otvárané
v poradí v akom prišli. Najprv bola prekontrolovaná neporušenosť obálok. Následne ich komisia otvorila a zapísala obchodné mená s adresou sídla alebo miesta podnikania
uchádzačov a pridelila body ich návrhom na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk:

- konečná cenu predmetu zákazky s DPH/celkom v EUR (váha: max. 60 bodov)
- grafický a obsahový návrh (váha: max. 40 bodov)

Komisia konštatovala, že uchádzači, ktorí predložili ponuky, splnili predpísané podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.

VYLÚČENí UCHÁDZAČI:
- nie sú

UCHÁDZAČI, KTORí PREDLOŽILI PONUKY S UVEDENíM NÁ VRHU NA PLNENIE KRITÉRIí:

Konečná Konečná . Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponuky v bodochnl
Spolu Konečné poradie>(.) cenanl

N Obchodné meno, predmetu cena body uchádzačov"o predmetu Konečná cena predmetu zákazky-nl Grafický a obsahový návrhs: adresa sídla alebo miesta zákazky bez s DPH/celkom v EUR(.) zákazky s:::l podnikania uchádzača DPH/1
>U DPH/celkom Edita • JUDr. Peter Ing. Andrea Edita JUDr. Peter Ing. Andrea

...: mesiac v v EUR Gondová Štrauch Jančíková Gondová Štrauch Jančíkováoo, EUR ,

PROGRUP SK, s. r. o.,

1. Klincová 35, 821 08 4134 59529,60 60 60 60 40 35 40 295 1.Bratislava - mestská časť
Ružinov

2.
PTA spol. s r. o., Palárikova

4197 60436,80 50 50 50 35 40 35 260 2.31, 81104 Bratislava
Tlačiareň Kežmarok GG, s. r.

3. o., Priekopa 1589/21, 06001 4160 59904,00 55 55 55 30 30 30 255 3.
Kežmarok
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VYHODNOTENIE PONÚK:
Komisia pri vyhodnocovaní ponúk postupovala v zmysle výzvy na predloženie cenovej ponuky. Ponuky boli vyhodnotené na základe:

- navrhovanej konečnej ceny vrátane DPH/celkom v EUR (váha: max. 60 bodov)
- grafického a obsahového návrhu (váha: max. 40 bodov)

pričom najúspešnejšia je ponuka s najvyšším maximálnym počtom bodov. Úspešným uchádzačom - víťazom verejného obstarávania sa stal uchádzač Č. 1:

PROGRUP SK, s. r. O., Klincová 35, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Komisia konštatuje, že v ponuke úspešného uchádzača boli splnené všetky stanovené podmienky účasti a na základe hodnotite/'ných kritérií vyšiel uchádzač Č. 1 ako úspešný
a preto odporúča verejnému obstarávatel'ovi, aby úspešnému uchádzačovi oznámil, že jeho ponuku prijíma a uzavrie s ním zmluvu na poskytnutie služby.

Dôvody, pre ktoré by člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:
- nevyskytli sa.

Táto zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní a vyhodnotenia ponúk tvorí súčasť dokumentácie verejného obstarávania, ktorá bude
archivovaná v archíve verejného obstarávatela: Mesta Spišská Nová Ves po dobu 5 rokov.

Edita Gondová (č/en komisie)

JUDr. Peter Štrauch (člen komisie)

....!/i-:»:

Podpisy komisie:

ZaPíSa}(:~ndrea Jančíková

AJ
V Spišskej Novej Vsi, dňa 16. 1. 2020

Ing. Andrea Jančíková (predseda komisie)
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