ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA A VYHODNOTENIA SPLNENIA PODMIENOK
ÚČASTI A SPLNENIA POŽIADAVIEK VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
časť „KRITÉRIÁ“
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
2. časť zápisnice z otvárania ponúk a z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti
a splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa– „Kritériá“.

Otváranie ponúk a následne vyhodnotenie splnení podmienok požiadaviek na
predmet zákazky sa uskutočnilo v zmysle § 41 ods. 1 a § 42 ZVO, v súlade s oznámením
o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi pre zadávanie nadlimitnej
zákazky na obstaranie služby a oznámením o otváraní časti ponúk „Kritériá“. Otváranie
ponúk a následná kontrola splnenia podmienok sa konala dňa 3.8.2015 o 10:00 hod. na
adrese verejného obstarávateľa. Otváranie ponúk bolo za účasti uchádzačov z dôvodu
uplatnenia § 43 ods. 3 ZVO.
Zúčastnený uchádzači : 0
Ponuky, ktoré splnili podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa
v časti „Ostatné“:
Uchádzač č. 2.
ROTT INVEST s.r.o., Mierová 85, 821 05 Bratislava-Ružinov
Uchádzač č. 3.
AGENTÚRA MRK, s.r.o., Holíčska 6, 851 05 Bratislava
Uchádzač č. 4.
Vydavateľstvo M.R.K. agency, spol. s r.o.
Otvárania ponúk sa zástupcovia uchádzačov mohli zúčastniť, ale nezúčastnili.
Otváranie časti „Kritériá“ prebehlo v súlade s § 41 zákona č. 25/2006 Z. z.,
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len ZVO) za účasti všetkých členov komisie na
vyhodnotenie ponúk. Všetky predložené ponuky boli predložené v súlade so ZVO
a požiadavkami verejného obstarávateľa zverejnenými v oznámení
a v súťažných podkladoch.
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Následne pristúpila komisia k preskúmaniu splnenia požiadaviek verejného
obstarávateľa podľa zverejneného oznámenia a podľa súťažnej dokumentácie. Bolo
konštatované že:
Uchádzač č. 1 predložil svoju ponuku v papierovej podobe rozdelenú v súlade so
súťažnými podkladmi na časť „Kritériá“. Komisia pristúpila ku kontrole časti „Kritériá“
a konštatuje, že ponuka je v uzatvorených a zabezpečených obaloch. Následne bola
otvorená časť ponuky s dokladmi preukazujúcimi splnenie požiadaviek označená ako
„Kritériá“. V obale bola predložená originálna dokumentácia preukazujúca splnenie
požiadaviek verejného obstarávateľa .
Uchádzač č. 2 predložil svoju ponuku v papierovej podobe rozdelenú v súlade so
súťažnými podkladmi na časť „Kritériá“. Komisia pristúpila ku kontrole jednotlivých
častí a konštatuje, že ponuka je v uzatvorených a zabezpečených obaloch. Následne bola
otvorená časť ponuky s dokladmi preukazujúcimi splnenie požiadaviek označená ako
„Kritériá“. V obale bola predložená originálna dokumentácia preukazujúca splnenie
požiadaviek .
Uchádzač č. 3 predložil svoju ponuku v papierovej podobe rozdelenú v súlade so
súťažnými podkladmi na časť „Kritériá“. Komisia pristúpila ku kontrole jednotlivých
častí a konštatuje, že ponuka je v uzatvorených a zabezpečených obaloch. Následne bola
otvorená časť ponuky s dokladmi preukazujúcimi splnenie požiadaviek označená ako
„Kritériá“. V obale bola predložená originálna dokumentácia preukazujúca splnenie
požiadaviek .
Por.č. Obchodné meno uchádzača
Cena ponuky s DPH

2.
3.
4.
5.

ROTT INVEST s.r.o., Mierová 85, 821 05 Bratislava- 481 879,02 €
Ružinov
AGENTÚRA MRK, s.r.o., Holíčska 6, 851 05 477 501,34 €
Bratislava
Vydavateľstvo M.R.K. agency, spol. s r.o.
439 920,- €

Komisia konštatuje, že ponuky uchádzačov môžu postúpiť do časti vyhodnotenia ponúk,
ktoré je neverejné.
V Bratislava dňa 3.8.2015
Komisia:

...Bc. Milka Podmajerská
predseda

............................................

... PhD. Michal Kaliňák
člen

............................................

... Ing. Richard Urbanovič
člen

............................................
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