
Zápisnica 
z vyhodnotenia ponúk predložených v rámci zadávania podlimitnej zákazky „Rekonštrukcia 
MŠ na Nábreží sv. Cyrila, Prievidza - pavilón "B,C" zverejnenej vo Vestníku č. 126/2014 
dňa 1.7.2014 pod číslom12907-WYP 

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. Jozef Polerecký 
Mgr. Vlasta Miklasová 
Ing. Andrea Nikmonová 
Ing. Martina Kováčikova 

II. Priebeh otvárania ponúk a vyhodnotenia ponúk 
Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 22.07.2014 o 14:00 hod.. Počet uchádzačov, 
ktorí predložili ponuky v lehote určenej na predkladanie ponúk je 3. 

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

Obchodné meno a sídlo firmy 
1. Construction, s.r.o., 956 32 Nadlice 64 

2. JUVE plus s.r.o., Osloboditeľov 933, 
963 01 Krupina 

cena s DPH v € 
IČO: 31106064 85.538,14,-

IČO: 45600457 68.333,70,-

3. A Z - M A N s.r.o., Kŕišťanova 643/9, IČO: 25088742 60.937,656,-
130 00 Praha 3, Česká republika, 
s obchodným zastúpením: A Z - M A N s.r.o. 
Dr. Jánskeho 443/13, 956 01 Žiar nad Hronom 

Otváranie ponúk vykonala komisia dňa 23.7.2014 o 09:00 hod. hod. na mieste: Mestský úrad, 
Námestie slobody 14, Prievidza - zasadačka prednostu. 

Otváranie ponúk bolo verejné, bez účasti uchádzača, ale ním splnomocnenej osoby. 

Otváranie ponúk komisia vykonala tak, že najskôr overila neporušenosť ponúk. Komisia 
konštatovala, že všetky predložené ponuky sú v uzavretých nepoškodených obaloch. 

Komisia otvárala ponuky v tom poradí, v akom boli predložené a označila poradovým číslom 
v tom poradí, v akom boli ponuky predložené. 



Výsledky konania komisie po otvorení a vyhodnotení ponúk spočívajúce vo vyhodnotení 
splnenia podmienok účasti uchádzačov, obsahu ponuky sú uvedené v príslušných zápisniciach 
- zápisnica z kontroly splnenia podmienok účasti a zápisnica z kontroly obsahu ponúk. 

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
Všetky predložené ponuky uchádzačov splnili podmienky účasti. 

Zoznam uchádzačov, ktorých ponuky boli vylúčené z hodnotenia a dôvod: 
Z hodnotenia nebola vylúčená žiadna ponuka. 

Poradie uchádzačov: 

1. A Z - M A N s.r.o., Kŕišťanova 643/9, IČO: 25088742 60.937,656,-
130 00 Praha 3, Česká republika, 

s obchodným zastúpením: A Z - M A N s.r.o. 
Dr. Jánskeho 443/13, 956 OlŽiar nad Hronom 

2. JUVE plus s.r.o., Osloboditeľov 933, IČO: 45600457 68.333,70,-
963 01 Krupina 

3. Construction, s.r.o., 956 32 Nadlice 64 IČO: 31106064 85.538,14,-

Listom zo dňa 1.8.2014 bol uchádzač - JUVE plus s.r.o., Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina 
vyzvaný na doplnenie predložených dokladov, nakoľko v cenovej ponuke komisia našla 
nesúlad v podkladoch požadovaných v obsahu ponuky, a v opise predmetu zákazky. Dňa 
11.8.2014 boli v elektronickej podobe doručené scany požadovaných dokladov, dňa 
12.8.2014 tzn. boli doručené v listinnej podobe. 

Listom zo dňa 12.8.2014 bol uchádzač A Z - M A N s.r.o., Kŕišťanova 643/9, 130 00 Praha 3, 
Česká republika, s obchodným zastúpením: A Z - M A N s.r.o. , Dr. Jánskeho 443/13, 956 01 
Žiar nad Hronom vyzvaný na vysvetlenie a doplnenie dokladov predložených v cenovej 
ponuke, nakoľko doklady z obsahu ponuky nahradil čestným prehlásením. Dňa 20.8.2014 
uchádzač predložil požadované doklady. 

Komisia posúdila predložené doklady a konštatuje, že sú v súlade s požiadavkami verejného 
obstarávateľa uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných 
podkladoch 



Identifikácia úspešného uchádzača : 

A Z - M A N s.r.o., Kŕišťanova 643/9, IČO: 25088742 
Praha 3, 130 00, Česká republika 
s obchodným zastúpením: A Z - M A N s.r.o. 
Dr. Jánskeho 443/13, 956 01 Žiar nad Hronom 

- cenová ponuka s najnižšou cenou 

V Prievidzi 5.9.2014 

Komisia: 

MVDr. Norbert Turanovič 

Ing. Jozef Polerecký 

Mgr. Vlasta Miklasová 

Ing. Andrea Nikmonová 

Ing. Martina Kováčikova 


