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Z.ÁPISNICA

o posúdení splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní a vyhodnotení ponúk
zákazky podľa § 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 tnf or m át o r "

Radničné n~ .tie č.7, 05270 Spišská Nová Ves, Tel.: 053/4176 kl. -610, 611, radnicacg( osnv.sk
IČO: 0032961<1,Prima banka Slovensko, a. S., IBAN: SK1656000000003400422003, BIG: l\uMASK2X

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 21. 1. 2021 o 9.00 hod. na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi, Radničné námestie 7, 05201 Spišská Nová Ves,
konalo vyhodnotenie ponúk.
Prítomní členovia komisie:
Ing. Andrea Jančíková (predseda komisie) ,
Edita Gondová (člen komisie)
Tomáš Repčiak (člen komisie)

Na základe výzvy na predloženie ponuky ponuku predložili traja uchádzači:

Poradové
Obchodné meno, Dátum doručenia

číslo
uchádzača

adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača / č. pošty

Tlačiareň Kežmarok GG, s. r. o., Priekopa 1589/21,06001 Kežmarok1. IČO: 45 691 312 19.1.2021/1018/KP.
pxl. s. r. o., Duklianska 38/887, 052 01 Spišská Nová Ves

2. IČO: 50 765 337 19. 1.2021/ 1019/KP

3. PROGRUP SK, s. r. o., Klincová 35, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51014751 19.1.2021/1109/KP



(

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 (podťa prideleného čísla pošty).
Najprv bola prekontralovaná 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 obstorávateľom 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.

Konečná Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponuky v bodoch

cena Konečná cena
Obchodné meno, predmetu predmetu Konečná cena predmetu zákazky

Grafický a obsahový návrh Konečné
tO s DPH/celkom v EUR Spolu'u zákazky zákazky bez poradietO adresa sídla alebo miesta bodyN
"o bez DPH DPH/celkom uchádzačov'tO podnikania uchádzačas: Ing.u /1 mesiac vEUR Edita Tomáš Ing. Andrea Edita Tomáš~ Andrea'u v EUR Gondová Repčiak Jančíková Gondová Repčiak.: Jančíkováo
ll.

Tlačiareň Kežmarok GG, s. r. o.

l. Priekopa 1589/21 4141,- 49692 SS SS SS 30 35 30 260 2.
060 01 Kežmarok
IČO: 45 691 312 ., .
pxl. s.r.o,
Duklianska 38/887 ,

2. 4185 SO 220 SO SO SO 35 30 40 255 3.
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 50 765 337

PROGRUP SK, s.r.o. .
Klincová 35

3. 821 08 Bratislava - mestská 4134,- 49608 60 60 60 40 40 35 295 l.

časť Ružinov
IČO: 51014751

Radničné námestie č.7, 05270 Spišská Nová Ves, Tel.: 053/4176 kl. -610, 611, radnica@mestosnv,sk
IČO: 00329614, Prima banka Slovensko, a, s" IBAN: SK1656000000003400422003, BIG: KOMASK2X



VYHODNOTENIE PONÚK:
Komisia pri vyhodnocovaní ponúk postupovala v zmysle výzvy na predloženie ponuky. Ponuky boli vyhodnotené na základe stanovených kritérií:
Odstupňovanie ohodnotenia kritéria je po piatich bodoch v zostupnom poradí:
- najnižšia cena má 60 bodov, vyššia cena max. 55 bodov atď. v zostupnom poradí,
- najoriginálnejší a najvyhovujúcejší grafický a obsahový návrh má 40 bodov, ostatné sú ohodnotené v zostupnom poradí po piatich bodoch.

Najúspešnejšia je ponuka s najvyšším maximálnym počtom bodov.
Úspešným uchádzačom - víťazom verejného obstarávania sa stal uchádzač Č. 3:
PROGRUP SK, s. r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51014751

Komisia konštatuje, že v ponuke úspešného uchádzača boli splnené všetky stanovené podmienky účasti a na základe hodnotiteľných kritérií vyšiel
uchádzač Č. 3 ako úspešný, a preto odporúča verejnému obstarávateťovi, 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, sa nevyskytli.
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 obstarávateľa: mesta Spišská Nová Ves po dobu 5 rokov.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 21. 1. 2021 Zapísala: In~dJea Jančíková

Podpisy komisie:
Ing. Andrea Jančíková (predseda komisie) .....---/Z-------··················l .
Edita Gondová (člen komisie)

Tomáš Repčiak (člen komisie) ,V • V .:.ť.1!..'::.! ~ .....~ . r
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