
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: „Osobné automobily pre služobnú potrebu mestskej polície 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. Ivan Jahodník, predseda komisie 
Bc Ján Sivák člen komisie 
Ing. Marián Hrabaj člen komisie 
JUDr. Róbert Pietrik 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 08.3.2013 o 11:00 hod.. Počet uchádzačov, ktorí 
predložili ponuky podľa stanovených podmienok a v lehote určenej na predkladanie ponúk 
bol 4 a ich zoznam je nasledovný: 
p.č. Obchodné meno záujemcu 

Adresa sídla záujemcu 
Dátum 

doručenia ponuky 
1 Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, 

974 05 Banská Bystrica 
IČO: 36643947 

05.3.2013 
o 8,30 hod. 

2 KMG TOP s.r.o., Igor Kňazovický, Pod kalváriou 4228, 
955 01 Topolčany 

06.3.2013 
o 8,30 hod 

3 AUTOPOLIS s.r.o., Margita Szabová, Panónska cesta 32, 
851 04 Bratislava 
IČO: 35728311 

07.3.2013 
o 8,30 hod 

4 SLOV TAIN s.r.o., Norbert Petróczi, Košovska cesta 23, 
971 01 Prievidza 

08.3.2013 
o 10,30 

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 11.03.2013 o 08:00 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 obstarávaní. 



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

P.č. NÁZOV UCHÁDZAČA Splnenie podmienok 
účasti a obsahu ponuky 

CENA CELKOM 
vyjadrená v € 

P.č. NÁZOV UCHÁDZAČA Splnenie podmienok 
účasti a obsahu ponuky Cena za 2 

ks áut 

Cena za 
navŕšenie 
(lízing) 

Cena cel
kom 

1 KIA MOTORS, Motor-Car Ban
ská Bystrica, spol. s r.o., JUDr. 
Katarína Filipova konateľka spo
ločnosti, Zvolenská cesta 48, 
974 05 Banská Bystrica, IČO: 
36643947, tel.č. 0484711311, 
l.keckarova(a>motor-car.sk; 

Ponuka uchádzača ob
sahuje všetky požado
vané doklady vyplýva
júce z výzvy 
a súťažných podkladov 

25 548,70 2 136,10 27 684,80 

2 KMG TOP s.r.o., Vladimír Géci 
konateľ, Pod kalváriou 4228, 955 
01 Topolčany, IČO: 36289400, 
Tel.č. 0385329317, 
knazovicky(2?kmgtop.sk; 

Ponuka uchádzača ob
sahuje všetky požado
vané doklady vyplýva
júce z výzvy 
a súťažných podkladov 

25653,96 2665,4 28319,36 

3 AUTOPOLIS s.r.o., Ing. Ivan 
Medvecký konateľ, Panónska 
cesta 32, 851 04 Bratislava, IČO: 
35728311, 
Tel. č. 0249300200, 
autopolisížautopolis.sk; 

Ponuka uchádzača ob
sahuje všetky požado
vané doklady vyplýva
júce z výzvy 
a súťažných podkladov 

25000,00 2716,00 27716,00 

4 SLOV TAIN s.r.o., Pavel Ferenčík 
- konateľ, Košovska cesta 23, 971 
01 Prievidza, IČO: 36333131, 
Tel.č. 0465432563, 
p.ferencik(2)slovtain.sk; 

Ponuka uchádzača ne
obsahuje návrh zmluvy 
vyplývajúce z bodu 
13.1.6- obsah ponuky 
v časti III. Príprava 
ponuky. 

25893,96 2163,24 28057,20 

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

Ponuky uchádzačov splnili požiadavky špecifikácie na predmet zákazky. 

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 obstarávaní: 

a) Zoznam členov komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk: 
Mgr. Ivan Jahodník, predseda komisie 
Bc Ján Sivák člen komisie 
Ing. Marián Hrabaj člen komisie 
JUDr. Róbert Pietrik člen komisie 



b) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky: 
p.č. Obchodné meno záujemcu 

Adresa sídla záujemcu 
Dátum 

doručenia ponuky 
1 KJA MOTORS, Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., JUDr. Katarína 

Filipova konateľka spoločnosti, Zvolenská cesta 48, 974 05 Banská Bystri
ca, IČO: 36643947, 
tel.č. 0484711311, l.keckarova(o)motor-car.sk 

05.3.2013 
o 8,30 hod. 

2 KMG TOP s.r.o., Vladimír Géci konateľ, Pod kalváriou 4228, 955 01 To-
polčany, IČO: 36289400, 
Tel.č. 0385329317, knazovickv(5),kmatoD.sk 

06.3.2013 
o 8,30 hod 

3 AUTOPOLIS s.r.o., Ing. Ivan Medvecký konateľ, Panónska cesta 32, 851 04 
Bratislava, IČO: 35728311, 
Tel. č. 0249300200. autopolis(o!autopolis.sk 

07.3.2013 
o 8,30 hod 

4 SLOV TAIN s.r.o., Pavel Ferenčík - konateľ, Košovska cesta 23, 971 01 
Prievidza, IČO: 36333131, 
Tel.č. 0465432563, p.ferencik(o)slovtain.sk 

08.3.2013 
o 10,30 

c) Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: 
Bol vylúčený jeden uchádzač a zdôvodnenie: 
SLOV TAIN s.r.o., Pavel Ferenčík - konateľ, Košovska cesta 23, 971 01 Prievidza, 
IČO: 36333131. 
Ponuka uchádzača neobsahuje návrh zmluvy vyplývajúci z bodu 13.1.6 - 13. Obsah ponuky 
v časti III. Príprava ponuky. Ponuka uchádzača sa vylúči z ďalšieho hodnotenia. 

d) Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky ; 
KIA MOTORS, Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., JUDr. Katarína Filipova konateľka 
spoločnosti, Zvolenská cesta 48, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36643947, 
tel. č. 0484711311. l.keckarova@motor-car.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 a lízingovú zmluvu na predmet 
zákazky v zmysle predloženej cenovej ponuky. \ 

Podpisy členov komisie: 
Mgr. Ivan Jahodník, predseda komisií 

Bc Ján Sivák člen komisie C. 

/ 
Ing. Marián Hrabaj člen komisie 

JUDr. Róbert Pietrik člen komisie 

mailto:l.keckarova@motor-car.sk

