
Mestská časť Bratislava -  Nové Mesto, Junácka 1, 832 91
Bratislava

V Bratislave dňa: 5.10.2015

c .  tm /tar
Z á p i s n i c a

Z otvárania obálok a vyhodnotenia z podlimitnej zákazky.

(v zmysle § 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Predmet zákazky: Rekonštrukcia Klubu seniorov na Športovej ulici 1, Bratislava,

Druh zákazky: Stavebné práce

Verejný obstarávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 91 Bratislava

Podlimitná zákazka zadávaná v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní).

Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo vestníku a výzva bola následne po 
uverejnení zaslaná štyrom vybraným záujemcom dňa 21.7.2015

1. Zoznam záujemcov, ktorým bola zaslaná výzva na predloženie ponuky w S S ®  -■ F

MOLDA stav.firma s.r.o., Trhová 54, 841 01 Bratislava 
MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

URMET GROUP s.r.o., Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo
Súťažné podklady si podľa evidencie „Zoznam záujemcov, ktorým sa poskytli súťažné 
podklady“ prevzalo 13 záujemcov.

V lehote na predkladanie ponúk (najneskôr do 5.10.2015 do 11:00) bola predložená 
jedna ponuka.

2. Zoznam členov komisie

V zmysle menovacích dekrétov zo dňa 17.8.2015 bola vymenovaná komisia v zložení:

1. Ing. Peter Majtán
2. Ing. Jozef Adam
3. Ing. árch. Miloslav Šimánek



4. JUDr. Jaroslav Matovič -  člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky
5. Jana Homolová -  člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky

Členovia komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov, ktorí predložili ponuky, 
podpísali čestné vyhlásenia členov komisie podľa § 40 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.

Otváranie obálok s ponukami 5.10.2015 od 13:00 do 13:20 hod.

Komisia začala svoju činnosť prevzatím uzavretých ponúk od verejného obstarávateľa dňa 
5.10.2015 o 12.50 hod. Komisia konštatovala, že v lehote na predkladanie ponúk bolo 
predložených deväť ponúk uchádzačov. Komisia pred otvorením ponúk overila neporušenosť 
ponúky.
Otvorenú ponuku komisia označila poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená. 

Na otváraní obálok sa nezúčastnil žiadny zástupca uchádzača.

3. Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky

Zoznam uchádzačov (ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk)

Uchádzač č. 1
Obchodné meno uchádzača: MENERT spol. s r.o.,
Adresa alebo sídlo uchádzača: Hlboká 3, 927 01 Šaľa

4. Informácie o vy hodnotení splnenia podmienok účasti:

Uchádzač č, 1
Obchodné meno uchádzača; MENERT spol. s r.o.,
Adresa alebo sídlo uchádzača: Hlboká 3, 927 01 Šaľa
Komisia pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti skonštatovala, že uchádzač splnil 
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods.l písm. a) až j) a § 26a 
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Uchádzač predložil čestné prehlásenie, že 
spĺňa podmienky účasti.

Komisia pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti skonštatovala, že uchádzač splnil 
podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Uchádzač predložil čestné prehlásenie, že spĺňa 
podmienky účasti.

Komisia pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti skonštatovala, že uchádzač splnil 
podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 zákona č. 
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Uchádzač predložil čestné prehlásenie, že spĺňa 
podmienky účasti.

5.Zoznam uchádzačov ktorí splnili podmienky účasti: 

Obchodné meno uchádzača: MENERT spol. s r.o.,

2



Adresa alebo sídlo uchádzača: Hlboká 3, 927 01 Šaľa

6. Zoznam uchádzačov ktorí nesplnili podmienky účasti, boli vylúčení: 

Nikto

7. Návrhy na plnenie kritérií

Uchádzač č. 1
Obchodné meno uchádzača: MENERT spol. s r.o..
Adresa alebo sídlo uchádzača: Hlboká 3, 927 01 Šaľa
Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk:
(kritérium najnižšia cena s DPH) j \ 8 049,11 € s DPH

8. Poradie uchádzačov podľa predložených ponúk:

1. MENERT spol. s r.o., 118 049,11 € s DPH

Podpisy členov komisie:

1. Ing. Peter Majtán

2. Ing. Jozef Adam

3. Ing. arch. Miloslav

4. JUDr. Jaroslav Matovič

5. Jana Homolová

-  člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky

-  člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky

Zápisnicu o vyhodnotení podmienok účasti podpísali všetci prítomní členovia komisie bez 

Zapísal: JUDr. Jaroslav Matovič
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