
Zápisnica 
z vyhodnotenia ponúk predložených v rámci zadávania podlimitnej zákazky „Projektová 
dokumentácia - cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice", zverejnenej vo Vestníku č. 
34/2016 zn. 3930 - W Y S zo dňa 18.02.2016. 

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 
JUDr. Róbert Pietrik 
Mgr. art. Roman Gatial 
Ing. Imrich Frívaldský 
Ing. Angelika Jánošová 
Daniel Píš 

II . Priebeh otvárania ponúk a vyhodnotenia ponúk 
Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 09.03.2016 o 13:00 hod.. Počet uchádzačov, 
ktorí predložili ponuky v lehote určenej na predkladanie ponúk je 1. Ponuka bola riadne 
označená a zapečatená. Otvorená bola 10.3.2016 o 9:00 hod., ako bolo stanovené v súťažných 
podkladoch. 

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

Uchádzač : Názov a sídlo Cena v € s DPH 
1. HPK engineering a.s. 

Nemcovej 30, 042 18 Košice IČO: 00002313 50 640,00 € 

V lehote na predkladanie ponúk bola predložená len jedna cenová ponuka a zmenili sa 
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie - v predloženej cenovej ponuke 
uchádzač navrhol cenu za poskytnutie služby, ktorá prevyšuje predpokladanú hodnotu 
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe prieskumu trhu na 33 000,00 € bez 
DPH. Navrhovaná cena je 50 640,00 € s DPH / 42 200,00 € bez DPH. 
Komisia odporúča na základe uvedených skutočností zrušiť použitý postup zadávania zákazky 
podľa § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 
Členovia komisie prehlasujú, že s obsahom tejto zápisnice v plnej miere súhlasia a v 
slobodnej vôli a bez výhrad, j u podpisujú. _ _ = = = 

V Prievidzi 14.3.2016 
Komisia : MVDr. Norbert Turanovič 

JUDr. Róbert Pietrik 
Mgr. art. Roman Gatial / 
Ing. Imrich Frívaldský 
Ing. Angelika Jánošová 
Daniel Píš 


