
Mesto Prievidza 
Námestie slobody č.14,971 01 Prievidza 

Zápisnica o vyhodnotení ponúk 
v zmysle § 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Názov zákazky: „Nákup mrazenej hydiny" 
Postup verejného obstarávania: Postup zadávania podprahovej zákazky 
Zákazka z hľadiska limitu: podprahová 
Druh predmetu: tovar 

L Členovia komisie 
Komisia na otváranie a vyhodnocovanie ponúk bola menovaná v súlade so zákonom 

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne
skorších predpisov v nasledujúcom zložení: 
Mgr. Vlasta Miklasová - predseda komisie 
MVDr. Norbert Turanovič - člen komisie 
JUDr. Róbert Pietrik - člen komisie 
Ing. Alena Mikulášová - člen komisie 
Mgr. Andrea Celláryová - člen komisie 

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

II. Rekapitulácia práce komisie: 
Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 03.06.2013 do 11:00 hod.. Počet uchádzačov, ktorí 
predložili ponuky podľa stanovených podmienok a v lehote určenej na predkladanie ponúk bol 5 
a ich zoznam je nasledovný: 

P* # Obchodné meno záujemcu - Adresa sídla záujemcu Dátum 

1 INMEDIA, spol. s r.o., Erika Petreková 
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 

31.5.2013 o 08,30 
hod. poštou 

2 CUORE veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami, 
Ing. Baková, 972 24 Diviacka Nová Ves 270 

03.6.2013 o 8,30 
hod. osobne 

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 v dokumentácii o verejnom obstarávaní. 

Komisia otvárala ponuky dňa 24.05.2013 o 08:00 hod. v mieste otvárania: Otváranie ponúk 
bude v zasadačke Mestského úradu, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, na 6. poschodí 
a priebeh otvárania ponúk je zdokumentovaný v zápisnici z otvárania ponúk, ktorá je súčasťou 
dokumentácie o verejnom obstarávam. 



Komisia posudzovala splnenie podmienok účasti v súlade s ustanovením § 33 zákona. Vý
sledky kontroly splnenia podmienok účasti sú obsahom tejto zápisnice. 

p.e. OBCHODNÉ MENO 
uchádzača 

Splnenie podmienok 
účasti 

CENA C E L K O M v 
€ 

p.e. OBCHODNÉ MENO 
uchádzača 

Splnenie podmienok 
účasti 

bez DPH s DPH 
1 INMEDIA, spol. s r.o., Ing. 

Miloš Kriho - konateľ spoloč
nosti, Námestie SNP 11, 
960 01 Zvolen, IČO: 
36019208, tel: 0455363008, 
5363024,5326971, 
e-mail:inmedia(ä),inmediazv.sk. 

Ponuka uchádzača obsahova
la všetky požadované dokla
dy, podmienka účasti splne
ná. 7590,80 9 108,96 

2 CUORE veľkoobchod s mä
som a mäsovými výrobkami, 
MVDr. Helena Šmýkalová 
972 24 Diviacka Nová Ves 270 
IČO: 45536252 

Ponuka uchádzača obsahova
la všetky požadované dokla
dy, podmienka účasti splne
ná. 

10 973,90 13 167,68 

V súlade s § 42 ods. 1 zákona komisia následne hodnotila ponuky z hľadiska splnenia špecifiko
vaných požiadaviek na predmet zákazky. 

P.Č. OBCHODNE MENO 
uchádzača 

Splnenie podmienok účasti 
a preukázanie ďalších podmienok 

ponuky 
1. INMEDIA, spol. s r.o., Ing. Miloš Kriho -

konateľ spoločnosti, Námestie SNP 11, 
960 01 Zvolen, IČO: 36019208, tel: 
0455363008, 5363024,5326971, 
e-mail: inmedia(o),inmediazv.sk, 

Ponuka uchádzača obsahovala všetky 
požadované doklady, podmienka špeci
fických požiadaviek splnená. 

2. CUORE veľkoobchod s mäsom a mäsovými 
výrobkami, MVDr. Helena Šmýkalová 
972 24 Diviacka Nová Ves 270 
IČO: 45536252 

Ponuka uchádzača obsahovala všetky 
požadované doklady, podmienka špeci
fických požiadaviek splnená.. 

III. Priebeh vyhodnotenia ponúk 
Vyhodnocovanie ponúk komisiou bolo neverejné. Komisia vyhodnocovala ponuky, ktoré neboli 
vylúčené, podľa určených kritérií a na základe stanovených pravidiel ich uplatnenia. 
O vyhodnotení ponúk komisia vyhotovila podľa § 42 ods. 8 zákona túto zápisnicu, v ktorej sú 
uvedené podstatné skutočnosti o verejnom obstarávaní: 

a) Zoznam členov komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk: 

Mgr. Vlasta Miklasová - predseda komisie 
MVDr. Norbert Turanovič - člen komisie 
JUDr. Róbert Pietrik - člen komisie 
Ing. Alena Mikulášová - člen komisie 
Mgr. Andrea Celláryová - člen komisie 



Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky: 
• INMEDIA, spol. s r.o., Ing. Miloš Kriho - konateF spoločnosti, Námestie SNP 11, 

960 01 Zvolen, IČO: 36019208, tel: 0455363008, 5363024,5326971, 
e-mail: iimiedia@inmediazv.sk, 

• CUORE veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami, MVDr. Helena Šmýkalová, 
972 24 Diviacka Nová Ves 270, IČO: 45536252 

b) Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: 
Nebola vylúčená ani jedna ponuka. 

c) Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky : 

INMEDIA, spol. s r.o., Ing. Miloš Kriho - konateľ spoločnosti, Námestie SNP 11, 960 01 Zvo
len, IČO: 36019208, tel: 0455363008, 5363024,5326971, e-mail: inmedia@.inmediazv.sk. 
Ponuka uchádzača splnila podmienky účasti a podmienky plnenia špecifikácie vyplývajúce 
z výzvy a súťažných podkladov. Návrh plnenia kritérií - cena ponuky bola najnižšia, v zmysle 
kritérií na vyhodnotenie. Komisia odporúča uzatvoriť kúpnu zmluvu na predmet zákazky 
v zmysle predloženej cenovej ponuky. 

Podpisy členov komisie: 
Mgr. Vlasta Miklasová - predseda komisie 

MVDr. Norbert Turanovič - člen komisie . 

JUDr. Róbert Pietrik - člen komisie 

/ 
Ing. Alena Mikulášová - člen komisie 

Mgr. Andrea Celláryová - člen komisie.... 

mailto:iimiedia@inmediazv.sk

