
Mesto Prievidza 
Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 

Zápisnica o vyhodnotení ponúk 
v zmysle § 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v 

Názov zákazky: Spotrebný materiál na vyučovanie v MS rok 2013 
Postup verejného obstarávania: Postup zadávania podprahovej zákazky 
Zákazka z hľadiska limitu: podprahová 
Druh predmetu: tovar 

I. Členovia komisie 

Komisia na otváranie a vyhodnocovanie ponúk bola menovaná v súlade so zákonom 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v nasledujúcom zložení: 

Mgr. Vlasta Miklasová - predseda komisie 
MVDr . Norbert Turanovič - člen komisie 
JUDr. Róbert Pietrik - člen komisie 
Ing. Alena Mikulášová - člen komisie 
Mgr. Andrea Celláryová - člen komisie 

Prítomní členovia komisie potvrdili svoju účasť v prezenčnej listine, ktorá je prílohou 
tejto zápisnice a je uložená v dokumentácii o verejnom obstarávaní. 

II. Rekapitulácia práce komisie: 

Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 28.02.2013 o 09:30 hod.. Počet uchádzačov, 
ktorí predložili ponuky podľa stanovených podmienok a v lehote určenej na predkladanie 
jonúk bol 3 a ich zoznam je nasledovný 

^ ä f . ' ^^m— 
Dátum 

podania ponuky 
Daffer s.r.o., František Jeluš, Včelárska 1, 971 01 Prievidza 
IČO: 36320439 

26.2.2013 o 11,10 
hod Z. č. 11459 

HICO, s.r.o., Ing. Matúš Hornok - riaditeľ spoločnosti, Námestie SNP 16 
974 01 Banská Bystrica, IČO: 45599181 

27.2.2013 o 8,30 
hod. Z.č.11567 

Nomiland, s.r.o., Ing. Štefan Fejko - konateľ, Magnetizárska 11, 
040 13 Košice, IČO: 361743198 

27.2.2013 o 8,30 
hod. Z. č. 11569 

Členovia komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov potvrdili čestným 
vyhlásením, že nenastali skutočnosti podľa zákona, pre ktoré by nemohli byť členom komisie. 
Menovanie komisie a čestné vyhlásenia členov komisie sú v dokumentácii o verejnom 
obstarávaní. 

Komisia otvárala ponuky dňa 28.02.2013 o 10:00 hod. v mieste otvárania: Otváranie ponúk 
bude v zasadačke Mestského úradu, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, na 6. poschodí 
a priebeh otvárania ponúk je zdokumentovaný v zápisnici z otvárania ponúk, ktorá je 
súčasťou dokumentácie o verejnom obstarávaní. 



Komisia posudzovala splnenie podmienok účasti v súlade s ustanovením § 33 zákona. 
Výsled cy kontroly splnenia podmienok účasl i sú obsahom tejto zápisnice. 

P.Č. OBCHODNE MENO 
uchádzača 

Splnenie 
podmienok 

účasti 

CENA CELKOM v € P.Č. OBCHODNE MENO 
uchádzača 

Splnenie 
podmienok 

účasti 
bez DPH s DPH 

1 Daffer s.r.o., František Jeluš, 
Včelárska 1, P.O. BOX 184, 971 01 
Prievidza 
IČO: 36320439 

Ponuka uchádzača 
obsahovala všetky 
požadované doklady, 
podmienka splnená 

13692,42 16430,90 

2 HICO, s.r.o., Ing. Matúš Hornok -
riaditeľ spoločnosti, Námestie SNP 16 
, 974 01 Banská Bystrica 
IČO: 45599181 

Ponuka uchádzača 
obsahovala všetky 
požadované doklady, 
podmienka splnená 

15289,95 18347,94 

3 Nomiland, s.r.o., Ing. Štefan Fejko -
konateľ, 
Magnetizárska 11, 040 13 Košice 
IČO: 361743198 

Ponuka uchádzača 
obsahovala všetky 
požadované doklady, 
podmienka splnená 

18006,48 21607,87 

V súlade s § 42 ods. 1 zákona komisia následne hodnotila ponuky z hľadiska splnenia 
špecifikovaných požiadaviek na predmet zákazky. 

Ponuky uchádzačov splnili požiadavky špecifikácie na predmet zákazky. 

III. Priebeh vyhodnotenia ponúk 

Vyhodnocovanie ponúk komisiou bolo neverejné. Komisia vyhodnocovala ponuky, ktoré 
neboli vylúčené, podľa určených kritérií a na základe stanovených pravidiel ich uplatnenia. 

O vyhodnotení ponúk komisia vyhotovila podľa § 42 ods. 8 zákona túto zápisnicu, v ktorej sú 
uvedené podstatné skutočnosti o verejnom obstarávaní: 

a) Zoznam členov komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk: 
Mgr. Vlasta Miklasová - predseda komisie 
MVDr . Norbert Turanovič - člen komisie 
JUDr. Róbert Pietrik - člen komisie 
Ing. Alena Mikulášová - člen komisie 
Mgr. Andrea Celláryová - člen komisie 

b) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponul 
P. 

Daffer s.r.o., František Jeluš, Včelárska 1, 971 01 Prievidza, ICO: 36320439 
HICO, s.r.o., Ing. Matúš Hornok - riaditeľ spoločnosti, Námestie SNP 16 ,974 01 Banská 
Bystrica, IČO: 45599181 
Nomiland, s.r.o., Ing. Štefan Fejko - konateľ, Magnetizárska 11, 040 13 Košice, ICO:361743198 

c) Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: 
nebol vylúčený ani jeden uchádzač 



d) Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky; 
Daffer s.r.o., František Jeluš, Včelárska 1, P.O. B O X 184, 971 01 Prievidza, IČO: 36320439, 
IČDPH: 2021592518, kontakt: František Jeluš - konateľ spoločnosti, tel. č.: 0903284870, 
046/5198711. 
Ponuka uchádzača splnila podmienky účasti a podmienky plnenia špecifikácie vyplývajúce 
z výzvy a súťažných podkladov. Návrh plnenia kritérií - cena ponuky bola najnižšia, v zmysle 
kritérií na vyhodnotenie. Komisia odporúča uzatvoriť kúpnu zmluvu na predmet zákazky 
v zmysle predloženej cenovej ponuky. 

Komisia týmto ukončila svoju činnosť a odovzdala všetky ponuky a kompletnú dokumentáciu 
verejnému obstarávateľovi. 

Podpisy členov komisie: 
Mgr. Vlasta Miklasová - predseda komisie 

IV. Záver 

MVDr. Norbert Turanovič - člen komisie . 

JUDr. Róbert Pietrik - člen komisie 

Ing. Alena Mikulášová - člen komisie 

Mgr. Andrea Celláryová - člen komisie 



Názov subjektu: 
Sídlo subjektu: 

Mesto Prievidza 
Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 

PREZENČNÁ LISTINA 
verejného obstarávateľa 

Predmet zákazky: Spotrebný materiál na vyučovanie v MŠ rok 2013 
Druh postupu: podprahová zákazka 

Označenie vo Vestníku: č.28/2013 - 08.02.2013 pod č. 1961 - WYT 
Interný kód akcie: PP/T/MŠ/3077/2013/ 

miesto konania: Mestský úrad, Hviezdoslavova 3, zasadačka na 6. poschodí budovy 
Prievidza 

termín konania: 28.2.2013 o 10,00 hodine 

1 Mgr. Vlasta Miklasová predseda komisie 

2 MVDr. Norbert Turanovič člen komisie 

3 JUDr. Róbert Pietrik člen komisie 

4 Mgr.Andrea Celláryová člen komisie 

5 Ing. Alena Mikulášová člen komisie 


