
Zápisnica 

z vyhodnotenia ponúk podprahovej zákazky na poskytnutie služby „ Reklamné služby -
zabezpečenie platenej plošnej inzercie" zverejnenej vo Vestníku č. 213/2012 dňa 7.11.2012 
pod číslom 13336 - W Y S . 

Komisia predložené ponuky vyhodnotila dňa 30.11.2012 s tým, že členovia komisie 
postupovali podľa stanovených kritérií na hodnotenie ponúk. 

Zoznam členov komisie: 

MVDr. Norbert Turanovič 
- JUDr. Róbert Pietrik 
- Mgr. Michal Ďureje 
- Iveta Kraj číkova 
- Ing. Jozef Polerecký 

Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku: 

Obchodné meno a sídlo firmy Priemerná jednotková cena s DPH v € 
1. M K R E O , s.r.o. 

Kuzmányho 8, 010 01 Žilina 699,88 € 
2. Petit Press, a.s. 

Lazaretská 12, 811 01 Bratislava 235,81 € 
3. regionPress, s.r.o. 

Študentská 2,91701 Trnava 103,60 € 

Zoznam uchádzačov, ktorých ponuky boli vylúčené z hodnotenia a dôvod: 

Z vyhodnotenia bola vylúčená ponuka uchádzača: 
regionPress, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava 
Odôvodnenie : 
V súťažných podkladoch časť A.2 Opis predmetu obstarávania verejný obstarávateľ uviedol: 
A. 1.1 Predmetom zadávania zákazky je výber dodávateľa na poskytnutie služby - platenej 
plošnej inzercie, prostredníctvom ktorej bude mesto Prievidza informovať občanov o svojich 
aktivitách a prinášať im rôzne informácie o realizovaných a pripravovaných projektoch a 
svojej činnosti, šírené v regionálnych tlačených médiách. Informácie musia byť spracovávané 
na vysokej profesionálnej úrovni v periodikách s nasledovným spôsobom vydávania a 
distribúcie: 
a) regionálne dvojtýždenníky - schránkované, ktoré majú distribučné pokrytie na území 
mesta Prievidza a vychádzajú v náklade min. 19 000 ks. Tlač farebná, formát A3 a sú voľne 
dostupné. 
b) regionálne týždenníky - schránkované, ktoré majú distribučné pokrytie na území mesta 
Prievidza a vychádzajú v náklade min. 19 000 ks. Tlač farebná, formát A4 a sú voľne 
dostupné. 
c) regionálne týždenníky - voľnopredajné so zameraním na okres Prievidza, šírené 
prostredníctvom maloobchodného predaja v novinových stánkoch a ďalších predajných 
bodoch. 
A. 1.2 Špecifikácia a štruktúra požadovaných komunikačných nosičov pre splnenie zámerov 



verejného obstarávateľa je uvedená v nasledujúcom prehľade: 

A. Regionálne média Formát 
A . l . Regionálne dvojtýždenníky - A3 
Prievidzské ECHO, alebo ekvivalent A3 
Novinky z Prievidze, alebo ekvivalent A3 
A.2. Regionálne týždenníky - A4 
Prievidzsko, alebo ekvivalent A4 
Pardon Prievidza, alebo ekvivalent A3 
A.3 Regionálne týždenníky voľnopredajné 
M Y - Hornonitrianske noviny, alebo ekvivalent A3 

Uchádzač regionPress, s.r.o. v predloženej cenovej ponuke neocenil požadovaný predmet 
obstarávania, ocenil len položku Prievidzsko, alebo ekvivalent. 

V súťažných podkladoch časť A.3 Spôsob určenia ceny verejný obstarávateľ požadoval 
určenie priemernej jednotkovej ceny nasledovne : 

Priemerná jednotková cena sa vypočíta ako aritmetický priemer priemerných jednotkových 
cien za jednotlivé formáty v tabuľke, kde sú uvedené ceny za jednotlivé médiá a formáty. 

Uchádzač regionPress, s.r.o. vypočítal priemernú jednotkovú cenu len z cenníka periodika 
Prievidzsko. 

Predložená cenová ponuka bola z vyhodnotenia vylúčená, nakoľko uchádzačom nebol 
ocenený požadovaný predmet obstarávania. 

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

Predložené ponuky všetkých uchádzačov splnili podmienky účasti. 

Identifikácia úspešného uchádzača : 

Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 811 01 Bratislava, IČO 35790253 
- naj nižšia priemerná j ednotková cena 

Komisia: 

MVDr. Norbert Turanovič 
JUDr. Róbert Pietrik 
Mgr. Michal Dureje 
Iveta Kraj číkova 
Ing. Jozef Polerecký 


