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

Záznam 

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

Názov zákazky: Detské ihriská lokalita Ul. P. Benického, Ul. J. Francisciho 
a Gazdovská ul. v Prievidzi 

Postup verejného obstarávania: Postup zadávania podlimitnej zákazky 

Zákazka z hľadiska limitu: podlimitná 

Druh predmetu: zákazka na dodanie tovaru 

v 

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. Menovanie 
komisie a čestné vyhlásenia členov komisie sú uložené v dokumentácii o verejnom 
obstarávaní. 

Komisiu na otváranie a vyhodnotenie ponúk tvoria členovia: 

MVDr. Norbert Turanovič 
Ing. Branislav Bucák 
Slavomír Mjartan 
Ing. Dušan Suja 
Ing. Dušan Kohút 

II. Priebeh otvárania častí ponúk, označených ako „Ostatné" 
Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 12.08.2013 o 11:00 hod.. Počet uchádzačov, 
ktorí predložili ponuky v lehote určenej na predkladanie ponúk je 6. 

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

1. ŠPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 103, 038 02 Diaková IČO 36 785 571 

2. PLAYSYSTÉM s.r.o., Nám. L. Novomestského 1 040 01 Košice, IČO 36601411 

3. INTERSYSTÉM, S. Sakalovej 1351/22A, 014 01 Bytča, IČO 43561047 

4. KUPAS. s.r.o., 913 24 Svinná 73, IČO 36 318 884 

5. mmcité2 s.r.o., Brnianska 2, 911 05 Trenčín, IČO 36 320 854 

6. APIS SK s.r.o., Železničný riadok 1, 054 01 Levoča IČO 47122269 



/ 
Otváranie častí ponúk, označených ako „Ostatné" vykonala komisia dňa 12.8.2013 o 13:00 
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, že najskôr overila neporušenosť ponúk. Komisia konštatovala, že všetky 
predložené ponuky sú v uzavretých nepoškodených obaloch. 
Komisia otvárala ponuky, označené ako „Ostatné" v tom poradí, v akom boli predložené a 
každú otvorenú časť ponuky, označenú ako „Ostatné" označila poradovým číslom v tom 
poradí, v akom boli ponuky predložené. 
Komisia vyhodnocovala ponuky v dňoch 13.8.2013 - 16.8.2013. 

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. 
Z vyhodnotenia nebola vylúčená žiadna cenová ponuka. 

V Prievidzi, dňa: 19.8.2013 

Podpisy členov komisie: 

Komisia : 

MVDr. Norbert Turanovič 

Ing. Branislav Bucák 

Slavomír Mjartan 

Ing. Dušan Kohút 

Ing. Dušan Suja 

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 

Záznam 

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: Detské ihriská lokalita Ul. P. Benického, Ul. J. Francisciho 
a Gazdovská ul. v Prievidzi" 

Postup verejného obstarávania: Postup zadávania podlimitnej zákazky 

Zákazka z hľadiska limitu: podlimitná 

Druh predmetu: zákazka na dodanie tovaru 

v 

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. Branislav Bucák 
Slavomír Mjartan 
Ing. Dušan S uja 
Ing. Dušan Kohút 

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 27.8.2013. 
Dátum a čas otvárania časti ponúk označených ako „Kritériá" bol stanovený na 05.09.2013 
o 09:00 hod.. Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote určenej na predkladanie 
ponúk je 6, 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 : 

Názov a sídlo uchádzača: cena v € s DPH 

1. ŠPORT SERVICE, s.r.o., 

Diaková 103, 038 02 Diaková IČO 36 785 571 48 807,60 € 

2. P L A Y S Y S T E M s.r.o., 

Nám. L. Novomestského 1 040 01 Košice, IČO 36601411 

3. INTERSYSTÉM, 

S. Sakalovej 1351/22A, 014 01 Bytča, IČO 43561047 49 220,40 € 

66 478,37 € 



4. KUPAS, s.r.o., 

913 24 Svinná 73, IČO 36 318 884 82 995,60 € 

5. mmcité2 s.r.o., 

Brnianska 2, 911 05 Trenčín, IČO 36 320 854 94 440,00 € 

6. APIS SK s.r.o., » 

Železničný riadok 1, 054 01 Levoča IČO 47122269 71 332,59 € 

Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritéria" vykonala komisia v dňoch 05.09.2013 
o 9,00 hod. hod. na mieste: Mestský úrad, Hviezdoslavova 3, Prievidza - zasadačka odboru 
ÚP, SP, výstavby a ŽP 

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 v tom 
poradí, v akom boli ponuky predložené. 

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

Predložené časti cenových ponúk spĺňajú požiadavky stanovené verejným obstarávateľom 
Z vyhodnotenie nebola vylúčená žiadna ponuka. 

Identifikácia úspešného uchádzača: 
ŠPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 103, 038 02 Diaková IČO 36 785 571 

Poradie uchádzačom po vyhodnotení ponúk: 

1. ŠPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 103, 038 02 Diaková IČO 36 785 571 
2. INTERSYSTÉM, S. Sakalovej 1351/22A, 014 01 Bytča, IČO 43561047 
3. PLAYSYSTÉM s.r.o., Nám. L. Novomestského 1 040 01 Košice, IČO 36601411 
4. APIS SK s.r.o., Železničný riadok 1, 054 01 Levoča IČO 47122269 
5. KUPAS, s.r.o., 913 24 Svinná 73, IČO 36 318 884 
6. mmcité2 s.r.o.. Brnianska 2, 911 05 Trenčín, IČO 36 320 854 

V Prievidzi, dňa 11.9.2013 

Podpisy členov komisie: MVDr. Norbert Turanovič 

Ing. Branislav Bucák 

Slavomír Mjartan 

Ing. Dušan Kohút 

Ing. Dušan Suja 


