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

V Bratislave dňa: 09.11.2015

Z á p i s n i c a

Z vyhodnotenia podmienok účasti a vyhodnotenia ponúk z podlimitnej zákazky.
(v z'r,ys,e í  42 o d s • 8 zakona č 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Predmet zákazky: Územný plán zóny Nobelova, Bratislava

Druh zákazky: Služby

Verejný obstarávate!’: 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 trom vybraným záujemcom dňa 15.10.2015

1. Zoznam záu jemcov, ktorým bola zaslaná výzva na predloženie ponuky

AŽ PROJEKT s.r.o., Toplianska 28, 821 07 Bratislava
AUREX spol. s r.o., Lublaňská 1, 831 02 Bratislava
Ing. Arch Martin Baloga PhD, Šrobárová 2680/45, 058 01 Poprad

SiP >/. n é podklady si podľa evidencie „Zoznam záujemcov, ktorým sa poskytli súťažné 
podklady“ prevzali 4 záujemci.

V lehote na predkladanie ponúk (najneskôr do 09.11.2015 do 11:00) boli predložené tri 
ponuky.

2. Zoznam členov komisie
■' • ••• m,-  . ■ MesÉlIBÉdHMl

V zmysle menovacích dekrétov zo dňa 09.11.2015 bola vymenovaná komisia v zložení:

1- big. árch. Jaroslav Kocka - predseda komisie
2. Ing. árch. Marta Závodná - člen komisie
3. Ing. árch. Zdenka Augustiničová - člen komisie



4. JlíDr. Jaroslav Matovič - člen komisie bez
5. Jana Homolová - člen komisie bez

práva vyhodnocovať ponuky 
práva vyhodnocovať ponuky

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

Otváranie obálok s ponukami sa konalo dňa 09.11.2015 od 13:00 do 13:50 hod.
Komisia z a č *  sv^u éirmosť prevzatím uzavretých ponúk od verejného obstaráva,eľa dňa 

' o 12.50 hod. Komisia konstatovala, že v lehote na predkladanie nonúk boln 
pónúľeny POní,k llChädzaeov' Komisia Pred morením ponúk overila neporušenosť

J S ť  P°nilkl' k0misia °Znaíila p0radovým číslom v poradí, v akom bola

Na otváraní obálok sa nezúčastnil žiadny uchádzač.

3. Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky

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

Uchádzač č. 1
Obchodné meno uchádzača: 
Adresa alebo sídlo uchádzača:

Uchádzač č. 2
Obchodne meno uchádzača: 
Adresa alebo sídlo uchádzača:

Ing. Arch Martin Baloga PhD, 
Šrobárová 2680/45, 058 01 Poprad

AŽ PROJEKT s.r.o.,
Toplianska 28, 821 07 Bratislava

Uchádzač č. 3
Obchodné meno uchádzača: AUREX spol. s r.o.,
Adresa alebo sídlo uchádzača: Ľubľanská 1, 831 02 Bratislava

4. Návrhy na plnenie kritérií
Uchádzač č. 1
Obchodné meno uchádzača: Ing. Arch Martin Baloga PhD,
Adresa alebo sídlo uchádzača: Šrobárová 2680/45, 058 01 Poprad
Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk:
(kritérium najnižšia cena s D PH ) ' ]9 nnf

s DPH

Uchádzač č. 2
Obchodné meno uchádzača: AŽ PROJEKT s.r.o.
Adresa alebo sídlo uchádzača: Toplianska 28, 821 07 Bratislava
Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk:
(kritérium najnižšia cena s D PH ) 18 144 Q() €

s D PH
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ucnauzac c ■>
Obchodné meno uchádzača: AUREX spol. s r.o
A dm a alebo sídlo uchádzača: Ľubľanská 1 , 831 02 Bratislava
>avrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk-

(kritérium najnižšia cena s DPH) 25.560,00 6 s DPH

Podpisy členov komisie:

1. big. aich. Jaroslav Kocka - predseda komisie 

^6- 3ic,i. Maita Závodná - člen komisie

3. Ing. arch. Zdenka Augustiničová - člen komisie

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

x Jana Homolová - člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky

Zápisnicu o vyhodnotení podmienok účasti podpísali 
výhrad. všetci prítomní členovia komisie bez

Zapísal: JUDr. Jaroslav Matovič
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