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

Zápisnica 

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: „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 

v 

L 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 
JUDr. Róbert Pietrik 
Mgr. art. Roman Gatial 
Ing. arch. Milan Chmura 
Ing. Jozef Polerecký 
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD 

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 29.4.2015. 
Dátum a čas otvárania časti ponúk označených ako „Kritériá" bol stanovený na 12.5.2014 
o 09:00 hod.. Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote určenej na predkladanie 
ponúk je 5, 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 : 

P-

č. 

Uchádzač: názov, sídlo Návrh na plnenie 
kritéria 

Cena v € s DPH 
1. ViaTíom s.r.o., Lúčna 891/2, 965 01 Ziar nad Hronom 392 142,12 

2. GHS LINE, s.r.o. Kragujevská 398, 010 01 Žilina 416 286,72 

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

650 559,84 



4. AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01 Galanta 439 999,20 

5. OSP, a.s. , Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza, Košovská 
cesta 24, 971 31 Prievidza 

629 547,94 

Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritéria" vykonala komisia dňa 12.5.2015 o 9,00 hod. 
hod. na mieste: Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, Prievidza - zasadačka prednostu. 

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 : 

Uchádzač Via- kom, s.r.o. Lúčna 891/2, 965 01 Žiar nad Hronom odstúpil od svojej predloženej 
ponuky (list zo dňa 22.5.2015). 
Uchádzačovi GSH Line, s.r.o. Kragujevská 398, 010 01 Žilina boli zaslané žiadosti 
o vysvetlenie ponuky a predloženie podkladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti. 
Uchádzač vysvetlenie ponuky ani požadované doklady verejnému obstarávateľovi nepredložil. 
Ponuka uchádzača bude z vyhodnotenia vylúčená. 

Predložené časti cenových ponúk ostatných troch uchádzačov spĺňajú požiadavky stanovené 
verejným obstarávateľom. 

Zoznam uchádzačov, ktorých ponuky boli vylúčené: 
1. Via- kom, s.r.o. Lúčna 891/2, 965 01 Žiar nad Hronom - odstúpil od svojej predloženej 
ponuky (list zo dňa 22.5.2015) 
2. GSH Line, s.r.o. Kragujevská 398, 010 01 Žilina - uchádzač nepredložil vysvetlenie 
ponuky ani požadované doklady. 

Poradie uchádzačov po vyhodnotení ponúk: 

1. AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01 Galanta 
2. OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza, Košovská cesta 24,971 31 
Prievidza 
3. PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s., M.R.Štefánika 116, 972 71 Nováky 



Identifikácia úspešného uchádzača: 

AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01 Galanta 

Členovia komisie prehlasujú, že s obsahom tejto zápisnice v plnej miere súhlasia a v slobodnej vôli a 
bez výhrad, ju podpisujú. 

V Prievidzi, dňa: 17.7.2015 

Podpisy členov komisie: MVDr. Norbert Turanovič 

JUDr. Róbert Pietrik 

Mgr. art. Roman Gatial 

Ing. arch. Milan Chmura 

Ing. Jozef Polerecký 

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD 


