
Mesto Prievidza 
Námestie slobody č.14,971 01 Prievidza 

Zápisnica o vyhodnotení ponúk 
v zmysle § 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Názov zákazky: „Mliečne výrobky pre MS rok 2013" 
Postup verejného obstarávania: Postup zadávania podprahovej zákazky 
Zákazka z hľadiska limitu: podprahová 
Druh predmetu: tovar 

I. Členovia komisie 

Komisia na otváranie a vyhodnocovanie ponúk bola menovaná v súlade so zákonom 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v nasledujúcom zložení: 
Mgr. Vlasta Miklasová - predseda komisie 
MVDr . Norbert Turanovič - člen komisie 
JUDr. Róbert Pietrik - člen komisie 
Ing. Alena Mikulášová - člen komisie 
Mgr. Andrea Celláryová - člen komisie 

Prítomní členovia komisie potvrdili svoju účasť v prezenčnej listine, ktorá je prílohou 
tejto zápisnice a je uložená v dokumentácii o verejnom obstarávaní. 

II. Rekapitulácia práce komisie: 

Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 06.05.2013 do 09:00 hod.. Počet uchádzačov, 
ktorí predložili ponuky podľa stanovených podmienok a v lehote určenej na predkladanie po
núk bol 4 a ich zoznam je nasledovný: 

P . . Obchodné meno záujemcu - Adresa sídla záujemcu Dátum 
podania ponuky 

1 ACCOM Slovakia s.r.o., Zvolenská cesta 61, 974 05 Banská Bystrica 
IČO: 31585787, tel: 

30.4.2013 o 8,00 
hod. poštou 

2 INMEDIA, spol. s.r.o. Ing. Miloš Kriho konateľ spoločnosti 
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, tel: 0455363008, 
inmediataíinmediazv.sk 

03.05. 2013 o 8,30 
hod., poštou 

3 Koliba Trade, s.r.o., Krivec 3057, 962 05 Hriňová 
IČO: 46436961 

03.5.2013 o 8,30 
hod. poštou 

4 Milsy, a.s. Partizánska cesta 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO: 31412572 

06.05.2013 
o 8,00hod osobne 

Členovia komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov potvrdili čestným vyhláse
ním, že nenastali skutočnosti podľa zákona, pre ktoré by nemohli byť členom komisie. Meno
vanie komisie a čestné vyhlásenia členov komisie sú v dokumentácii o verejnom obstarávaní. 

Komisia otvárala ponuky dňa 06.05.2013 o 13:00 hod. v mieste otvárania: Otváranie ponúk 
bude v zasadačke Mestského úradu, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, na 6. poschodí 
a priebeh otvárania ponúk je zdokumentovaný v zápisnici z otvárania ponúk, ktorá je súčas
ťou dokumentácie o verejnom obstarávam. 



Komisia posudzovala splnenie podmienok účasti v súlade s ustanovením § 33 zákona. 
Výsledky kontroly splnenia podmienok účasti sú obsahom tejto zápisnice. 

P.č. OBCHODNE MENO 
uchádzača 

Splnenie pod
mienok účastí 

CENA CELKOM v 
€ 

P.č. OBCHODNE MENO 
uchádzača 

Splnenie pod
mienok účastí 

bez DPH s DPH 
1 ACCOM Slovakia s.r.o., 

Ing. Roman Hudec riaditeľ spoločnosti, 
Zvolenská cesta 61,974 05 Banská Bystrica 
IČO: 31585787, tel: 048/4103431, 
accom(2)accom.sk; 

Ponuka uchádzača ob
sahovala všetky poža
dované doklady, pod
mienka splnená 

38046,92 45740,73 

2 INMEDIA, spol. s.r.o. Ing. Miloš Kriho 
konateľ spoločnosti 
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, tel: 
0455363008, inmedia(a>inmediazv.sk 

Ponuka uchádzača ob
sahovala všetky poža
dované doklady, pod
mienka splnená. 

34930,968 41917,162 

3 Koliba Trade, s.r.o., Ján Malatinec štatutár
ny zástupca, Krivec 3057,962 05 Hriňová 
IČO: 46436961, 
jan.malatinec(3),kolibamilk.sk; 
tel: +421911341764; 0905722496 

Ponuka uchádzača ob
sahovala všetky poža
dované doklady, pod
mienka splnená. 

45595,51 54615,20 

4 Milsy, a.s. Ing. Stanislav Voskár predseda 
predstavenstva, Partizánska cesta 224/B, 
957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 
31412572, 
Tel: 038/7623203. milsvO.milsv.sk; 

Ponuka uchádzača ob
sahovala všetky poža
dované doklady, pod
mienka splnená 

39101,850 46922,220 

V súlade s § 42 ods. 1 zákona komisia následne hodnotila ponuky z hľadiska splnenia špecifi-
kovaných požiadaviek na predmet zákazky. 

P.Č. OBCHODNE MENO 
uchádzača 

Splnenie podmienok účasti 
a preukázanie ďalších podmienok 

ponuky 
1 ACCOM Slovakia s.r.o., 

Ing. Roman Hudec riaditeľ spoločnosti, 
Zvolenská cesta 61,974 05 Banská Bystrica 
IČO: 31585787, tel: 048/4103431, 
accom(a),accom.sk; 

Ponuka uchádzača obsahovala všetky poža
dované doklady. 
Preukázanie ďalších podmienok splnená 

2 INMEDIA, spol. s.r.o. Ing. Miloš Kriho konateľ 
spoločnosti 
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen, tel: 
0455363008, inmedia(5),inmediazv.sk 

Ponuka uchádzača obsahovala všetky poža
dované doklady. 
Preukázanie ďalších podmienok splnená 

3 Koliba Trade, s.r.o., Ján Malatinec štatutárny zá
stupca, Krivec 3057, 962 05 Hriňová 
IČO: 46436961, jan.malatinec(2!kolibamilk.sk; 
tel: +421911341764; 0905722496 

Ponuka uchádzača obsahovala všetky poža
dované doklady. 
Preukázanie ďalších podmienok splnená 

4 Milsy, a.s. Ing. Stanislav Voskár predseda pred
stavenstva, Partizánska cesta 224/B, 957 01 Bá
novce nad Bebravou, IČO: 31412572, 
Tel: 038/7623203. milsv(2).milsv.sk: 

Ponuka uchádzača obsahovala všetky poža
dované doklady. 
Preukázanie ďalších podmienok splnená 

III. Priebeh vyhodnotenia ponúk 

Vyhodnocovanie ponúk komisiou bolo neverejné. Komisia vyhodnocovala ponuky, ktoré 
neboli vylúčené, podľa určených kritérií a na základe stanovených pravidiel ich uplatnenia. 
O vyhodnotení ponúk komisia vyhotovila podľa § 42 ods. 8 zákona túto zápisnicu, v ktorej sú 
uvedené podstatné skutočnosti o verejnom obstarávam: 



a) Zoznam členov komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk: 
Mgr. Vlasta Miklasová - predseda komisie 
MVDr . Norbert Turanovič - člen komisie 
JUDr. Róbert Pietrik - člen komisie 
Ing. Alena Mikulášová - člen komisie 
Mgr. Andrea Celláryová - člen komisie 

P. 
č. Obchodné meno záujemcu - Adresa šidla záujemcu 

1 ACCOM Slovakia s.r.o., 30.4.2013 o 8,00 
Ing. Roman Hudec riaditeľ spoločnosti, 
Zvolenská cesta 61, 974 05 Banská Bystrica 
IČO: 31585787, tel: 048/4103431, 

hod. poštou 

accom(2),accom.sk; 
2 INMEDIA, spol. s.r.o. Ing. Miloš Kriho konateľ spoločnosti 

Námestie SNP 11,960 01 Zvolen, tel: 0455363008, 
inmedia(5),inmediazv.sk 

03.05. 2013 o 8,30 
hod., poštou 

3 Koliba Trade, s.r.o., Ján Malatinec štatutárny zástupca, Krivec 3057,962 
05 Hriňová 
IČO: 46436961. jan.malatinec(ä),kolibamilk.sk; 
tel: +421911341764; 0905722496 

03.5.2013 o 8,30 
hod. poštou 

4 Milsy, a.s. Ing. Stanislav Voskár predseda predstavenstva, Partizánska 
cesta 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 31412572, 
Tel: 038/7623203. milsv(2).milsv.sk; 

06.05.2013 
o 8,00hod osobne 

nebol vylúčený ani jeden uchádzač 

d) Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky ; 
INMEDIA, spol. s.r.o. Ing. Miloš Kriho konateľ spoločnosti, Námestie SNP 11,960 01 Zvo
len, IČO: 36019208, tel: 0455363008, 5363024, 5326971, inmedia@.inmediazv.sk; Ponuka 
uchádzača splnila podmienky účasti a podmienky plnenia špecifikácie vyplývajúce z výzvy 
a súťažných podkladov. Návrh plnenia kritérií - cena ponuky bola najnižšia, v zmysle kritérií 
na vyhodnotenie. Komisia odporúča uzatvoriť kúpnu zmluvu na predmet zákazky v zmysle 
predloženej cenovej ponuky. 

Podpisy členov komisie: 
Mgr. Vlasta Miklasová - predseda komisie 

MVDr . Norbert Turanovič - člen komisie . 

JUDr. Róbert Pietrik - člen komisie 

Ing. Alena Mikulášová - člen komisie 

Mgr. Andrea Celláryová - člen komisie 
I 


