
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 

Názov zákazky: Reklamné služby zabezpečenie platenej plošnej inzercie 

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 
Mgr. Diana Dušeková 
Iveta Kraj číkova 
Mgr. Michal Ďureje 

II . Priebeh otvárania častí ponúk, označených ako „Kritériá" 
Oznámenie o mieste a čase otvárania časti ponúk označených ako „Kritériá" bol oznámený 
všetkým uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené. Oznámenie bolo odoslané 5.2.2015. 
Dátum a čas otvárania časti ponúk označených ako „Kritériá" bol stanovený na 13.2.2015 
o 09:00 hod.. Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote určenej na predkladanie 
ponúk je 1, z vyhodnotenia nebola ponuka uchádzača vylúčená. 

Po otvorení obálok boli prečítané nasledovné údaje z tabuľky plnenia kritérií: 
Zoznam uchádzačov, ktorých obálky (časti ponúk označených ako „Kritéria") boli otvárané : 

1. Petit Press a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava IČO 35790253 

FAREBNÁ INZERCIA 
A. Regionálne média Formát 1/1 strana 1Á strany LA strany 
A. 1. Regionálne dvojtýždenníky - A3 
Prievidzské ECHO, alebo ekvivalent A3 331,20€ 165,60 € 82,80 € 
Novinky z Prievidze, alebo ekvivalent A3 333,30 € 166,70 € 83,40 € 
A.2. Regionálne týždenníky - A4 
Prievidzsko, alebo ekvivalent A4 166,70 € 83,40 € 41,70 € 
Pardon Prievidza, alebo ekvivalent A3 480,00 € 240,00 € 120,00 € 
A. 3 Regionálne týždenníky voľnopredajné 
MY- Hornonitrianske noviny, alebo ekvivalent A3 937,20 6 585,75 € 234,60 € 
Priemerná jednotková cena v € s DPH za jednotlivé formáty 449,68 € 248,29 € 112,50 € 



Priemerná 
hodnota 

Priemerná jednotková cena 
cena v € s DPH: 

270,16 

Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritéria" vykonala komisia dňa 13.2.2015 o 9,00 
hod. hod. na mieste: Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, Prievidza - zasadačka prednostu. 

Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá" bolo verejné, uchádzač sa otvárania 
nezúčastnil. 

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

Komisia otvorenú časť ponuky, označenú ako „Kritériá" označila poradovým číslom. 

Výsledky konania komisie po otvorení časti ponúk, označených ako „Kritériá" spočívajúce vo 
vyhodnotení týchto častí ponúk : 

Predložená časť cenovej ponuky spĺňa požiadavky stanovené verejným obstarávateľom. 
Z vyhodnotenia ponúk časť Kritériá nebola ponuka vylúčená. 

Poradie uchádzačov po vyhodnotení ponúk: 

1. Petit Press a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava IČO 35790253 

V Prievidzi, dňa 16.02.2015 

Komisia: 

MVDr. Norbert Turanovič 

JUDr. Róbert Pietrik 

Mgr. Diana Dušeková 

Iveta Kraj číkova 

Mgr. Michal Ďureje 


