
Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 

Záznam 

z otvárania a vyhodnotenia častí ponúk, označených ako „Ostatné" v zmysle §41 ods.l zákona č. 
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 
Názov zákazky: Zabezpečenie služby vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (MHD) 
na území mesta Prievidza 
Postup verejného obstarávania: Postup zadávania podlimitnej zákazky 
Zákazka z hľadiska limitu: podlimitná 
Druh predmetu: zákazka na poskytnutie služby 

I. Členovia komisie 

V súlade so zákonom č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") bola na otvorenie a vyhodnotenie ponúk 
menovaná komisia. 

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 uložené v dokumentácií o verejnom obstarávaní. 

Komisiu na otváranie a vyhodnotenie ponúk tvoria členovia: 
MVDr. Norbert Turanovič 
JUDr. Róbert Pietrik 
Ing. Jozef Polerecký 
Ing. Štefan Bača 
Ing. Roman Veselý 
Ing. Zdenka Žillová 

II . Priebeh otvárania časti ponúk, označených ako ostatné 

Lehota na predkladanie ponúk uplynula 10.3.2016 o 14.00 hod.. Súťažné podklady boli poskytnuté 3 
záujemcom na základe ich žiadostí. Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote určenej na 
predkladanie ponúk je 1. 

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote určenej na predkladanie ponúk je nasledovný: 

1. SAD Prievidza a.s., Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza, IČO: 36324043 

Otváranie častí ponúk, označených ako „Ostatné" vykonala komisia dňa 21.3.2016 o 9.00 hod. na 
mieste: Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, Prievidza - zasadačka prednostu. 

Otváranie častí ponúk, označených ako „Ostatné" bolo neverejné. 

• 



Komisia postupovala v súlade s ustanovením § 41 ods. 1 zákona. Otváranie ponuky komisia vykonala 
tak, že najskôr overila neporušenosť ponuky. Komisia konštatovala, že predložená ponuka je v 
uzavretom nepoškodenom obale. 

Výsledky konania komisie po otvorení časti ponuky, označenej ako „Ostatné" spočívajú vo vyhodnotení 
tejto časti ponuky a vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzača sú uvedené v príslušných 
zápisniciach - zápisnica z kontroly splnenia podmienok účasti a zápisnica z kontroly obsahu ponuky. 

Predložená ponuka spĺňa všetky náležitosti a požiadavky uvedené vo výzve a v súťažných podkladoch, 
tzn. nebol vylúčený žiaden uchádzač. 

Členovia komisie prehlasujú, že s obsahom tejto zápisnice v plnej miere súhlasia a v slobodnej vôli a bez 
výhrad, j u podpisujú. 

V Prievidzi 24.3.2016 

Podpisy členov komisie: 

MVDr. Norbert Turanovič 

JUDr. Róbert Pietrik 

Ing. Jozef Polerecký 

Ing. Štefan Bača 

Ing. Roman Veselý 

Ing. Zdenka Žillová 

Prílohy: 
Prezenčná listina členov komisie, prítomných na otváraní častí ponúk „Ostatné' 
Zápisnica z kontroly splnenia podmienok účasti 
Zápisnica z kontroly obsahu ponuky 

% 



Mesto Prievidza, Námestie slobody č.14,971 01 Prievidza 

Záznam 

z vyhodnotenia častí ponúk, označených ako „Kritériá" v zmysle §41 ods.l zákona č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní v platnom znení 

Zabezpečenie služby vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (MHD) na území mesta 

Prievidza 

Postup verejného obstarávania: Postup zadávania podlimitnej zákazky 

Zákazka z hľadiska limitu: podlimitná 

Druh predmetu: zákazka na poskytnutie služby 

I. Členovia komisie 

V súlade so zákonom č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") bola na otvorenie a vyhodnotenie ponúk 
menovaná komisia. 

Komisiu na otváranie a vyhodnotenie ponúk tvoria členovia: 
MVDr. Norbert Turanovič 
JUDr. Róbert Pietrik 
Ing. Jozef Polerecký 
Ing. Štefan Bača 
Ing. Roman Veselý 
Ing. Zdenka Žillová 

I I . Priebeh otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá" 
Oznámenie o mieste a čase otvárania časti ponúk označených ako „Kritéria" bol oznámený 
uchádzačovi, ktorého ponuka nebola vylúčená. Oznámenie bolo odoslané 1.4.2016. 

Dátum a čas otvárania časti ponúk označených ako „Kritériá" bol stanovený na 12.4.2016 o 9:00 hod.. 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote určenej na predkladanie ponúk je 1. 

Po otvorení obálok boli prečítané nasledovné údaje z tabuľky plnenia kritérií: 

Uchádzač, ktorého obálka (časť ponuky označená ako „Kritériá") bola otváraná: 
P. 
č. 

Uchádzač: Názov, sídlo, IČO Návrh na plnenie kritéria 

Cena v € s DPH 

1. SAD Prievidza a.s., Ciglianska cesta 1, 971 36 
Prievidza, IČO: 36324043 

3.881 981,126 

Otváranie časti ponuky, označenej ako „Kritériá" vykonala komisia dňa 12.4.2016 o 9.00 hod. na 
mieste: Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, Prievidza - zasadačka prednostu. 

Otváranie časti ponuky, označenej ako „Kritériá" bolo aj za prítomnosti splnomocnenej osoby 
uchádzača. 



Komisia postupovala v súlade s ustanovením §41 ods. 1 zákona. Otváranie ponuky komisia vykonala 
tak, že najskôr overila neporušenosť časti ponuky. Komisia konštatovala, že predložená časť ponuky je 
v uzavretom nepoškodenom obale. 

Komisia označila otváranú časť ponuky, označenú ako „Kritériá" poradovým číslom 1, tzn. 
poradovým číslom v akom bola ponuka predložená. 

Výsledky konania komisie po otvorení časti ponuky , označenej ako „Kritériá" spočívajú vo 
vyhodnotení v zmysle kritérií stanovených na hodnotenie uvedených v súťažných podkladoch. 
Predložená časť cenovej ponuky spĺňa požiadavky stanovené verejným obstarávateľom. 
Z vyhodnotenia nebola vylúčená žiadna ponuka. 

Poradie uchádzačov po vyhodnotení ponuky: 
1. SAD Prievidza a.s., Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza, IČO: 36324043 

Identifikácia úspešného uchádzača: 
SAD Prievidza a.s., Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza, IČO: 36324043 

Členovia komisie prehlasujú, že s obsahom tejto zápisnice v plnej miere súhlasia a v slobodnej vôli a 
bez výhrad, j u podpisujú. 

V Prievidzi, 28.4.2016 

Podpisy členov komisie: 

MVDr. Norbert Turanovič 

JUDr. Róbert Pietrik 

Ing. Jozef Polerecký 

Ing. Štefan Bača 

Ing. Roman Veselý 

Ing. Zdenka Žillová 


