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

___________________________________________________________________________ 

Zápisnica  

z otvárania a vyhodnotenia častí ponúk, označených ako „Ostatné“ v zmysle § 41 ods.1 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  v platnom znení 

Názov zákazky:  Obnova časti Námestia slobody  v Prievidzi                               

Postup verejného obstarávania: Postup zadávania podlimitnej zákazky 

Zákazka z hľadiska limitu: podlimitná 

Druh predmetu:  zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

 ___________________________________________________________________________ 

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, 

ţe nenastali skutočnosti podľa zákona, pre ktoré by nemohli byť členom komisie. Menovanie 

komisie a čestné vyhlásenia členov komisie sú uloţené v dokumentácii o verejnom 

obstarávaní. 

Komisiu na otváranie a vyhodnotenie ponúk tvoria členovia:  

MVDr. Norbert Turanovič                         

Ing. Henrieta Gebrlínová                           

Július Urík                                                  

Gabriel Čauder                                           

JUDr. Róbert Pietrik                                   

Mgr. art. Roman Gatial                               

Ing. arch. Milan Chmura                             

II. Priebeh otvárania častí ponúk, označených ako „Ostatné“ 

Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa  27.6.2014 o 12:00 hod.. Počet uchádzačov, ktorí 

predloţili ponuky v lehote určenej na predkladanie ponúk je  9.   

Zoznam uchádzačov, ktorí predloţili ponuky v lehote určenej na predkladanie ponúk je 

nasledovný:  

1. ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava 

2. M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice 

3. Via-kom s.r.o., Kukučínova 39, 911 01 Trenčín 

4. OMOSS spol. s r.o., Osadská 679/15, 028 01 Trstená 

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

6. kastell s.r.o., Nová 5, 984 01 Lučenec 

7. TuCon, a.s., K cintorínu 63, 010 04 Ţilina – Bánová 

8. COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Kysihýbelská č. 29, 969 01 Banská Štiavnica 

9. STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  



 

Otváranie častí ponúk, označených ako „Ostatné“ vykonala komisia dňa  11.07.2014 o 10:00 

hod. hod. na mieste: Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prievidza – zasadačka prednostu.  

Otváranie častí ponúk, označených ako „Ostatné“ bolo neverejné. 

Komisia postupovala v súlade s ustanovením § 41 ods. 1 zákona. Otváranie ponúk komisia 

vykonala tak, ţe najskôr overila neporušenosť ponúk. Komisia konštatovala, ţe všetky 

predloţené ponuky sú v uzavretých nepoškodených obaloch. 

Komisia otvárala ponuky, označené ako „Ostatné“ v tom poradí, v akom boli predloţené a 

kaţdú otvorenú časť ponuky, označenú ako „Ostatné“ označila poradovým číslom v tom 

poradí, v akom boli ponuky predloţené. 

Výsledky konania komisie po otvorení časti ponúk, označených ako „Ostatné“ spočívajúce vo 

vyhodnotení týchto častí ponúk a vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov sú 

uvedené v príslušných zápisniciach - zápisnica z kontroly splnenia podmienok účasti a 

zápisnica z kontroly obsahu ponúk. 

Komisia konštatuje, ţe predloţené ponuky spĺňajú podmienky účasti aj obsah ponuky tak, ako 

bolo uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťaţných podkladoch. 

 

V Prievidzi, dňa:  21.7.2014     

 

Podpisy členov komisie: 

 

 

Komisia :  

 

MVDr. Norbert Turanovič                        .................................................. 

 

Ing. Henrieta Gebrlínová                          ................................................... 

 

Július Urík                                                 ................................................... 

  

Gabriel Čauder                                          ................................................... 

 

JUDr. Róbert Pietrik                                  .................................................... 

 

Mgr. art. Roman Gatial                              .................................................... 

 

Ing. arch. Milan Chmura                            .................................................... 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Prezenčná listina členov komisie, prítomných na otváraní častí ponúk „Ostatné“ 

Zápisnica z kontroly splnenia podmienok účasti 

Zápisnica z kontroly obsahu ponúk. 

 

 

 

 



 

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

___________________________________________________________________________ 

Zápisnica  

z vyhodnotenia častí ponúk, označených ako „Kritériá“ v zmysle § 41 ods.1 zákona 

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  v platnom znení 

 

Názov zákazky:  Obnova časti Námestia slobody  v Prievidzi                               

Postup verejného obstarávania: Postup zadávania podlimitnej zákazky 

Zákazka z hľadiska limitu: podlimitná 

Druh predmetu:  zákazka uskutočnenie stavebných prác 

 ___________________________________________________________________________ 

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                         

Ing. Henrieta Gebrlínová                           

Július Urík                                                  

Gabriel Čauder                                           

JUDr. Róbert Pietrik                                   

Mgr. art. Roman Gatial                               

Ing. arch. Milan Chmura 

II. 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 22.7.2014. 

Dátum a čas otvárania  časti ponúk označených ako „Kritériá“ bol stanovený na 31.7.2014 

o 09:00 hod.. Počet uchádzačov, ktorí predloţili ponuky v lehote určenej na predkladanie 

ponúk je  9, z vyhodnotenia nebola vylúčená ţiadna ponuka.  

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

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

Názov a sídlo uchádzača:                                            cena v € s DPH                  lehota                   

                                                                                                                   v kalendárnych dňoch 

1. ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 

    Mokráň záhon 2,  821 04 Bratislava, IČO 34112103            507 095,62                       90                                

2. M-SILNICE a.s. 

    Husova 1697, 530 03 Pardubice                                    407 813,29                      75 

3. Via-kom s.r.o. 

     Kukučínova 39, 911 01 Trenčín                                    356 880,48                      88 

4. OMOSS spol. s r.o. 

    Osadská 679/15, 028 01 Trstená                                     346 167,77                      60  

5. PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s.  

    M.R.Štefánika 116, 972 71 Nováky                               534 554,35                       65     

6. kastell s.r.o. 



    Nová 5, 984 01 Lučenec                                                 340 646,83                       80 

7. TuCon, a.s. 

    K cintorínu 63, 010 04 Ţilina – Bánová                         439 801,73                       45  

8. COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 

    Kysihýbelská č. 29, 969 01 Banská Štiavnica                436 958,90                       75 

9. STRABAG s.r.o.  
    Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava                                  477 839,38                           60  

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, ţe najskôr overila neporušenosť časti  ponúk. Komisia konštatovala, ţe všetky 

predloţené časti ponuky sú v uzavretých nepoškodených obaloch. 

Komisia otvárala ponuky, označené ako „Kritériá“ v tom poradí, v akom boli predloţené a 

kaţdú otvorenú časť ponuky, označenú ako „Kritériá“ označila poradovým číslom v tom 

poradí, v akom boli ponuky predloţené. 

 

Výsledky konania komisie po otvorení časti ponúk, označených ako „Kritériá“ spočívajúce vo 

vyhodnotení týchto častí ponúk : 

Predloţené časti cenových ponúk spĺňajú poţiadavky stanovené verejným obstarávateľom 

Z vyhodnotenie nebola vylúčená ţiadna ponuka. Vyhodnotenie ponúk je uvedené v tabuľke 

vyhodnotenia kritériá, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 

Poradie uchádzačov po vyhodnotení ponúk: 

1. OMOSS spol. s r.o., Osadská 679/15, 028 01 Trstená 

2. kastell s.r.o.,  Nová 5, 984 01 Lučenec 

3. TuCon, a.s., K cintorínu 63, 010 04 Ţilina – Bánová   

4. Via-kom s.r.o.,  Kukučínova 39, 911 01 Trenčín   

5. M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice   

6. COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Kysihýbelská č. 29, 969 01 Banská Štiavnica 

7. STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 

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

9. ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. Mokráň záhon 2,  821 04 Bratislava, IČO 34112103 

 

Nakoľko uchádzač OMOSS spol. s r.o. Trstená,  ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí 

predloţil k preukázaniu splnenia podmienok účasti čestné vyhlásenie podľa § 32 odst.11, 

verejný obstarávateľ ho vyzve v súlade s § 44 odst.1 na predloţenie podkladov na 

preukázanie podmienok účasti  uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v súťaţných 

podkladoch. 

 

V Prievidzi, dňa 05.08.2014     

 

 

Podpisy členov komisie: MVDr. Norbert Turanovič             .................................................. 

                                          Ing. Henrieta Gebrlínová               ................................................... 

                                          Július Urík                                      ................................................... 

                                          Gabriel Čauder                               ................................................... 

                                          JUDr. Róbert Pietrik                      .................................................... 

                                          Mgr. art. Roman Gatial                  .................................................... 

                                          Ing. arch. Milan Chmura                .................................................... 

 


