
Mesto Prievidza, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 

Zápisnica 

z vyhodnotenia častí ponúk, označených ako „Kritériá" v zmysle § 41 ods.l zákona 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 

Názov zákazky: „Zmeny a doplnky č. 16 Územného plánu mesta Prievidza" 

Postup verejného obstarávania: Postup zadávania podlimitnej zákazky 

Zákazka z hľadiska limitu: podlimitná 

Druh predmetu: zákazka na poskytnutie služby 

I . 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. 

Komisiu na otváranie a vyhodnotenie ponúk tvoria členovia: 
MVDr. Norbert Turanovič 
JUDr. Róbert Pietrik 
Mgr. art. Roman Gatial 
Ing. Štefan Bača 
Ing. Roman Veselý 

I I . Priebeh otvárania častí ponúk, označených ako „Kritériá" 
Oznámenie o mieste a čase otvárania časti ponúk označených ako „Kritériá" bol oznámený 
všetkým uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené. Oznámenie bolo odoslané 4.11.2015. 
Dátum a čas otvárania časti ponúk označených ako „Kritériá" bol stanovený na 13.11.2015 
o 09:00 hod.. Miesto otvárania ponúk: Zasadacia miestnosť prednostu MsÚ, Námestie 
slobody č. 14, Prievidza - I . poschodie. Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote 
určenej na predkladanie ponúk je 3, z vyhodnotenia nebola vylúčená žiadna ponuka. 

Po otvorení obálok boli prečítané nasledovné údaje z tabuľky plnenia kritérií: 

Zoznam uchádzačov, ktorých obálky (časti ponúk označených ako „Kritéria") boli otvárané : 

P-

č. 

Uchádzač: názov, sídlo Návrh na plnenie 
kritéria 

Cena v € s DPH 
1. Ekoplán, s.r.o., Budatínska 10, 851 06 Bratislava 19 600,00 € 

neplatca DPH 
2. Ing. arch. Martin Baloga, PhD , Šrobárova 2680/45, 058 01 Poprad 46 300,00 € 

neplatca DPH 
3. AGS ATELIÉR s.r.o., Štefana Baniča 2/6, 971 01 Prievidza 39 800,00 € 

neplatca DPH 



Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritéria" vykonala komisia dňa 13.11.2015 o 9,00 
hod. hod. na mieste: Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, Prievidza - zasadačka prednostu. 

Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá" bolo aj za prítomnosti uchádzačov. 

Komisia postupovala v súlade s ustanovením § 41 ods. 1 zákona. Otváranie ponúk komisia 
vykonala tak, že najskôr overila neporušenosť časti ponúk. Komisia konštatovala, že všetky 
predložené časti ponuky sú v uzavretých nepoškodených obaloch. 

Komisia otvárala ponuky, označené ako „Kritériá" v tom poradí, v akom boli predložené a 
každú otvorenú časť ponuky, označenú ako „Kritériá" označila poradovým číslom vtom 
poradí, v akom boli ponuky predložené. 

Výsledky konania komisie po otvorení časti ponúk, označených ako „Kritériá" spočívajúce vo 
vyhodnotení týchto častí ponúk : 

I I I . Odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky: 
Uchádzač Ekoplán, s.r.o., Budatínska 10, 851 06 Bratislava bol požiadaný o odôvodnenie mimoriadne 
nízkej ponuky , nakoľko bola pri jeho ponuke splnená podmienka v zmysle § 42 ods. 4) Zákona o 
verejnom obstarávaní, t.j. mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia, 
ktorá je najmenej o 

a) 30% nižšia, než priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk, 
b) 15% nižšia, nezje cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia a zároveň 
c) 15% nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky, ak je vyjadrená konkrétnym číslom.". 

Najnižšiu ponuku predložil uchádzač pod p. č. 1.: Ekoplán, s.r.o., Budatínska 10, 851 06 Bratislava 
s cenou 19 600,00 € nieje platca DPH a jeho cena je nižšia ako: 

a) 30 % z priemeru všetkých cien, čo je 70% z 43 050,00 € = 30 135,00 € 
b] 15% z druhej najnižšej ceny plnenia, čo je 85 % z 39 800,00 € = 33 830,00 € 
c} 15% z predpokladanej hodnoty zákazky, čo je 85 % z 50 000,00 € = 42 500,00 €. 

Uchádzač listom zo dňa 27.10.2015 (doručené 27.10.2015) odôvodnil mimoriadne nízku cenu 
hospodárnosťou poskytovanej služby. 
Cenová ponuka nebola z vyhodnotenia vylúčená. 

IV. Vyhodnotenie podmienok účasti a náležitostí ponuky požadované v tejto časti ponuky 
Uchádzači, ktorých ponuky boli otvárané v časti „KRITÉRIÁ" predložili všetky doklady požadované v 
tejto časti ponuky. 

V. Poradie uchádzačov po vyhodnotení časti ponúk označených ako „Kritériá" 

1. Ekoplán, s.r.o., Budatínska 10, 851 06 Bratislava 

2. AGS ATELIÉR s.r.o., Štefana Baniča 2/6, 971 01 Prievidza 

3. Ing. arch. Martin Baloga, PhD , Šrobárova 2680/45, 058 01 Poprad 

Uchádzačovi, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí - Ekoplán, s.r.o., Budatínska 10, 
851 06 Bratislava bola podľa § 44 odst. 1 zaslaná žiadosť o predloženie dokladov 
preukazujúcich splnenie podmienok účasti - v časti cenových ponúk označených ako „Ostatné" 
predložili splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením. Lehota na predloženie dokladov 
bola určená - do jedenásť pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na adresu verejného 
obstarávateľa. Žiadosť uchádzač prevzal 11.12.2015 ( návratka z poštovej prepravy), doklady 



uchádzač preložil verejnému obstarávateľovi 28.12.2015. Komisia po kontrol predložených 
dokladov konštatuje: 

Splnenie podmienok účasti § 26 odst. 1 - predložený výpis zo zoznamu podnikateľov 
- v zápise nie je uvedené splnenie podmienky § 26 odst.l písm c ... nie je v reštrukturalizácii, 
uchádzač bol vyzvaný na doplnenie predloženého dokladu (Výkladové stanovisko ÚVO č. 
5/2015). Uchádzač v lehote uvedený doklad predložil. 

- Splnenie podmienok účasti § 26a - predložený výpis z obchodného registra 

- Splnenie podmienok účasti § 28 odst.l písm a) - predložený zoznam poskytnutých 
služieb s potvrdenými referenciami v celkovej sume 69 088,00 € (neplatca DPH) - požiadavka 
vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch v úhrnnej min. výške 50 000,00 € 

- Splnenie podmienky účasti § 28 odst. 1 písm. g - predložené autorizačné osvedčenie zo 
slovenskej komory architektov 

VI. Zoznam uchádzačov, ktorých ponuky boli vylúčené: 
Nebola vylúčená ponuka. 

VII . Poradie uchádzačov po vyhodnotení ponúk: 

1. Ekoplán, s.r.o., Budatínska 10, 851 06 Bratislava 

2. AGS ATELIÉR s.r.o., Štefana Baniča 2/6, 971 01 Prievidza 

3. Ing. arch. Martin Baloga, PhD , Šrobárova 2680/45, 058 01 Poprad 

Identifikácia úspešného uchádzača: 

Ekoplán, s.r.o., Budatínska 10, 851 06 Bratislava 

Členovia komisie prehlasujú, že s obsahom tejto zápisnice v plnej miere súhlasia a v slobodnej vôli a 
bez výhrad, ju podpisujú. 

V Prievidzi, dňa: 14.1.2016 

Podpisy členov komisie: 

MVDr. Norbert Turanovič 

JUDr. Róbert Pietrik 

Mgr. art. Roman Gatial 

Ing. Štefan Bača 

Ing. Roman Veselý 


