
Zápisnica 
z vyhodnotenia ponúk predložených v rámci zadávania podlimitnej zákazky „Lávka pre 
peších M-3 cez rieku Handlovka v Prievidzi" zverejnenej vo Vestníku č. 123/2015 dňa 24. 6. 
2015 pod číslom 13149 - W Y P . 

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. 

Členovia komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov potvrdili čestným vyhlásením, 
že nenastali skutočnosti podľa zákona, pre ktoré by nemohli byť Členom komisie. Čestné 
vyhlásenia členov komisie sú uložené v dokumentácii o verejnom obstarávaní. 

Komisiu na otváranie a vyhodnotenie ponúk tvoria členovia: 

MVDr. Norbert Turanovič 
Ing. Jozef Polerecký 
JUDr. Róbert Pietrik 
Ing. Andrea Nikmonová 
Ing. Martina Kováčikova 

II. Priebeh otvárania ponúk a vyhodnotenia ponúk 
Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 15.07.2014 o 13:00 hod.. Počet uchádzačov, 
ktorí predložili ponuky v lehote určenej na predkladanie ponúk je 5. 

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote určenej na predkladanie ponúk je 
nasledovný: 

Obchodné meno a sídlo firmy cena s DPH v € 
1. SOAR, spol. s r.o., Pri Rajčianke 49, IČO: 36380041 106.080,00 € 

010 01 Žilina 

2. PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s., IČO: 36302953 87 602,35 € 
M . R, Štefánika 116,972 71 Nováky 

3. HYDROSERVICE, spol. s r.o., IČO: 36554812 89.982,62 € 
Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce 

4. M V staving a.s., Hviezdoslavova 2, IČO: 36298972 99.769,33 € 
971 01 Prievidza 

5. AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, IČO: 43989268 111.999,60 € 
924 01 Galanta 

Otváranie ponúk vykonala komisia dňa 16.7.2014 o 09:00 hod. hod. na mieste: Mestský úrad, 
Námestie slobody 14, Prievidza - zasadačka prednostu. 
Otváranie ponúk bolo verejné, bez účasti uchádzača, ale ním splnomocnenej osoby. 



Otváranie ponúk komisia vykonala tak, že najskôr overila neporušenosť ponúk. Komisia 
konštatovala, že všetky predložené ponuky sú v uzavretých nepoškodených obaloch. 

Komisia otvárala ponuky v tom poradí, v akom boli predložené a označila poradovým číslom 
v tom poradí, v akom boli ponuky predložené. 

Výsledky konania komisie po otvorení a vyhodnotení ponúk spočívajúce vo vyhodnotení 
splnenia podmienok účasti uchádzačov, obsahu ponuky sú uvedené v príslušných zápisniciach 
- zápisnica z kontroly splnenia podmienok účasti a zápisnica z kontroly obsahu ponúk. 

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti; 
Uchádzači SOAR spol. s r.o., Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina, PRIEMSTAV STAVEBNÁ, 
a.s., M . R. Štefánika 116, 972 71 Nováky a AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01 
Galanta, HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce a M V 
staving a.s., Hviezdoslavova 2, 971 01 Prievidza boli požiadaní o vysvetlenie/doplnenie 
predložených cenových ponúk, nakoľko komisia verejného obstarávateľa nevedela posúdiť 
splnenie rozsahu predmetu zákazky uvedeného v súťažných podkladoch. 

Uchádzači HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce a M V 
staving a.s., Hviezdoslavova 2, 971 01 Prievidza boli požiadaní o vysvetlenie/doplnenie 
predložených cenových ponúk, nakoľko komisia verejného obstarávateľa nevedela posúdiť 
splnenie podmienky účasti podľa § 26 odst.1 pism c), kde k splneniu verejný obstarávateľ 
požadoval: 
1. § 26 ods. 1 pism. c) - nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je 

v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku 
alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - uchádzač preukazuje potvrdením 
príslušného súdu nie starším ako tri mesiace 

Splnenie podmienky účasti - osobné postavenie preukázali čestným vyhlásením a odvolaním 
sa na výpis zo zoznamu podnikateľov vedeným na ÚVO - zapísaným pred 28.4.2015. 
Z čestného vyhlásenia nie je možné posúdiť, či uvedenú podmienku spĺňajú - v bode c) 
reštrukturalizácia nie je uvedená. V zmysle výkladového stanoviska č. 5/2015 vydaného 
U VO boli požiadaní o predloženie dokladu preukazujúceho splnenie tejto podmienky účasti. 

V stanovenej lehote boli požadované vysvetlenia/doplnenia verejnému obstarávateľovi od 
uchádzačov doručené. 

Všetky predložené ponuky uchádzačov splnili podmienky účasti. 

Zoznam uchádzačov, ktorých ponukv boli vylúčené z hodnotenia a dôvod: 
Z hodnotenia nebola vylúčená žiadna ponuka. 

Poradie uchádzačov; cena s PPH v € 

1. PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s., 
M . R. Štefánika 116,972 71 Nováky 

IČO: 36302953 87 602,35 € 

2, HYDROSERVICE, spol. s r.o, 
Bernolákova 57,953 01 Zlaté Moravce 

IČO: 36554812 89.982,62 € 



3. M V staving a.s., Hviezdoslavova 2, IČO: 36298972 99.769,33 € 
971 01 Prievidza 

4. SOAR, spol. s r.o., Pri Rajčianke 49, IČO: 36380041 106.080.00 € 
010 01 Žilina 

5. AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90. IČO: 43989268 111.999,60 € 
924 01 Galanta 

Komisia odporúča požiadať o predloženie dokladov prvého uchádzača v poradí, nakoľko 
predložil k preukázaniu splnenia podmienok účasti čestné vyhlásenie podľa §32 odst. 11. 
Listom zo dňa 4.8.2014 bola uchádzačovi PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s., M . R. Štefánika 
116, 972 71 Nováky v súlade s §44 odst. 1 zaslaná v listinnej podobe výzva na predloženie 
podkladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ktorú si prebral 6.8.2015. 
Dňa 13.8.2015 boli verejnému obstarávateľovi požadované doklady predložené. 

Komisia posúdila predložené doklady a konštatuje, že sú v súlade s požiadavkami verejného 
obstarávateľa uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných 
podkladoch 

Identifikácia úspešného uchádzača; 
PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s.. IČO: 36302953 87 602,35 € 

M . R. Štefánika 116. 972 71 Nováky 

- cenová ponuka s najnižšou cenou 

V Prievidzi 20.8.2015 

Komisia: 

MVDr. Norbert Turanovič 

Ing. Jozef Polerecký 

JUDr. Róbert Pietrik 

Ing. Andrea Nikmonová 

Ing. Martina Kováčikova 


