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ZÁPISNICA O VYHODNOTENÍ VEREJNEJ SÚŤAŽE  
 

Zákazky:  
„Grafické spracovanie, tvorba, tlač a distribúcia regionálneho 

periodika“ 
Zabezpečovanej postupom pre nadlimitné zákazky v systéme  

podľa § 41 a § 42 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO) 

 

Oznámenie o vyhlásení postupu bolo zverejnené vo Vestníku EU dňa 12.5.2015 pod č. 
2015/S 091-163938 a vo Vestníku verejného obstarávania č.93/2015 zo dňa 13.5.2015 
pod č. 10124-MSS  
 

a) zoznam členov komisie, 

Bc. Milka Podmajerská   -  predseda 

PhD. Michal Kaliňák      -  člen 

Ing. Richard Urbanovič  - člen  
 

b) zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky, 

Uchádzač 

č.  

Obchodné meno uchádzača 

1. Machter s.r.o., Agátova 1, 844 27 Bratislava 

2. ROTT INVEST s.r.o., Mierová 85, 821 05 Bratislava-Ružinov 

3. AGENTÚRA MRK, s.r.o., Holíčska 6, 851 05 Bratislava 

4. Vydavateľstvo M.R.K. agency, spol. s r.o. 
 

c) zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia, 

Uchádzač. 1 Machter s.r.o., Agátova 1, 844 27 Bratislava 

Dôvod § 42 ods. 5, písm. A) 
 

d) záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne 
nízkej ponuky podpísaný všetkými účastníkmi, 
neuskutočnila sa 
 

e) dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk, 
žiadna ponuka nebola vylúčená za neobvykle nízku ponuku 
 

f) poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s 
uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, 

1. poradie Uchádzač č. 4. Vydavateľstvo M.R.K. agency, spol. s r.o.  

2. poradie Uchádzač č. 3. AGENTÚRA MRK, s.r.o., Holíčska 6, 851 05 Bratislava 

3. poradie Uchádzač č. 2. ROTT INVEST s.r.o., Mierová 85, 821 05 Bratislava-Ružinov 
 

g) ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti, 
Uchádzač č. 4 splnil podmienky účasti čiastočne čestným vyhlásením, ktoré doložil v zákonom 
stanovenej lehote t.j. komisia konštatovala že splnil všetky podmienky účasti stanovené 
verejným obstarávateľom 
 

h) dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s 
výhradou. 
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Neuskutočnilo sa 

 

 

V Bratislave  dňa 11.8.2015 
 
 
Komisia: 
...Bc. Milka Podmajerská 

predseda  ............................................ 

 

... PhD. Michal Kaliňák 

člen  ............................................ 

 

... Ing. Richard Urbanovič 

člen  ............................................ 

 


