
Mesto Prievidza 
Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 

Zápisnica z otvárania ponúk 
v zmysle § 41 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Názov zákazky: Vydanie publikácie MONOGRAFIA PRIEVIDZA 

Postup verejného obstarávania: Postup zadávania podprahovej zákazky 

Zákazka z hľadiska limitu: podprahová 

Druh predmetu: služby 

Kategória služby (len v prípade služieb): 15 Tlačiarenské a publikačné služby za poplatok 
alebo na základe zmluvy 
Služby uvedené v prílohe č.2 zákona - prioritné služby 

I. Základné informácie o otváraní ponúk 

Dátum a čas otvárania ponúk: 23.04.2012 o 10:00 hod. 

Miesto otvárania ponúk: Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 14. v zasadačke 
prednostu na 1. poschodí budovy. 

Komisia postupovala v súlade s ustanovením § 41 zákona a podľa spresnenia v súťažných 
podkladoch. Na otváranie ponúk bola umožnená účasť všetkým uchádzačom, ktorí predložili 
ponuku v lehote na predkladanie ponúk. 

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

Prítomní oprávnení uchádzači, resp. ich splnomocnení zástupcovia neboli prítomní. 

v 

II. 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 dokumentácii o verejnom 
obstarávaní. 

Členovia komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk: 
Mgr. Michal Dureje - predseda komisie 
Ing. Lýdia Ondrejková - člen komisie 
Ing. Petra Kobetičová - člen komisie 
JUDr. Eva Bogdanová - člen komisie 



III. Priebeh otvárania ponúk 

Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 20.04.2012 do 10:00 hod.. Počet uchádzačov, 
ktorí predložili ponuky v lehote určenej na predkladanie ponúk je 2. 

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote určenej na predkladanie ponúk je 
nasledovný: 
1. VKÚ, a.s., Ing. Pavol Kontra. PhD., predseda predstavenstva. 976 03 Harmanec 13 
2. Štúdio H A R M O N Y . s.r.o.. Ľubica Škrinárová. konateľka. Národná 7. 974 01 Banská 

Bystrica 

Členovia komisie pred otvorením ponúk overili neporušenosť ponúk a komisia konštatovala, 
že všetky predložené ponuky sú v uzavretých nepoškodených obaloch. 

Komisia označila ponuky poradovým číslom v tom poradí, v akom boli ponuky predložené 
a v tomto poradí boli ponuky otvárané. Pri otvorení každej ponuky boli zverejnené obchodné 
mená, sídla alebo miesta podnikania uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií určených na 
vyhodnotenie ponúk, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou. 

IV. Prehľad jednotlivých ponúk a návrhov na plnenie kritérií: 

p.c. Obchodné meno uchádzača Cena v EURO poznámka p.c. Obchodné meno uchádzača 
bez DPH s DPH poznámka 

1. V K U , a.s., Ing. Pavol Kontra. PhD. 
Predseda predstavenstva, 
976 03 Harmanec 13 
IČO: 3604791 1, DIČ:SK2020089302 

20 000,70 22 007.77 výška DPH 10% 

2. Štúdio H A R M O N Y . s.r.o., 
Ľubica Škrinárová, konateľka. 
Národná ul. 7. 
974 01 Banská Bystrica 
IČO: 36026191. DÍČ:SK2020086794 

26 514,00 29 165,40 výška DPH 10% 

Podpisy členov komisie: 

Mgr. Michal Dureje - predseda komisie 

Ing. Lýdia Ondrejková - člen komisie 

Ing. Petra Kobetičová - člen komisie 

JUDr. Eva Bogdanová - člen komisie 

Prílohy: 
Prezenčná listina členov komisie, prítomných na otváraní ponúk 



Názov subjektu: Mesto Prievidza 
Sídlo subjektu: Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 

Prezenčný list zástupcov obstarávateľského subjektu, 
prítomných na otváraní ponúk 

Miesto konania: Mestský úrad Prievidza, budova na Námestí slobody 14, Prievidza 
Termín konania: 23.04.2012, 10:00:00 

Predmet zákazky: Vydanie publikácie MONOGRAFIA PRIEVIDZA 
Druh postupu: poprahová zákazka 

Označenie vo Vestníku: č.64/2012 zo dňa 31.3.2012 č.03843 - WYT 

P.č. Meno zástupcu obstarávateľského subjektu 

1 Mgr. Michal Ďureje predseda komisie 

2. Ing. Lýdia Ondrejková člen komisie 

3. Ing.Petra Kobetičová člen komisie 

4. Mgr. Eva Bogdanová člen komisie 

Podpis 


