
    
    

 

 

 

 

 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 
Názov:    Mesto Handlová 
Zastúpené:   Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
IČO:    00318094 
DIČ:    2021162660 
Sídlo:    Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová 
Internetová adresa:  http://www.handlova.sk/   

2.  Predmet zákazky s názvom: „Tlač mestských novín“ 

Predmetom zákazky je tlač mestských novým dvojtýždenníka „Handlovský hlas“ pre mesto Handlová a ich 
následné dopravenie do miesta dodania podľa harmonogramu vydaní (dodania) novín na rok 2021. 
Dodanie predmetu zákazky sa bude uskutočňovať na základe zmluvy o dielo uzatvorenej na dobu určitú, 
a to od 01.01.2021 do 31.12.2021. 

3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky v EUR s DPH 
(v prípade neplatiteľa DPH najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky v EUR) 

4.  Verejný obstarávateľ vyzval písomne sedem potenciálnych záujemcov na predloženie ponuky: 

P.č. Názov vyzvaného potenciálneho záujemcu Dátum 
vyzvania 

Spôsob 
vyzvania 

Predložená 
ponuka: 

áno/nie 

1. 
Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1, 
IČO: 35790253 08.12.2020 e-mailom áno 

2. 
Patria I., spol. s r.o., Vápenická 8, 971 01 Prievidza, 
IČO: 30223563 08.12.2020 e-mailom nie 

3. 
VOX PRESS s.r.o., Ladomerská Vieska 145, 965 01 
Žiar nad Hronom, IČO: 46175865 08.12.2020 e-mailom nie 

4. 
ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. Potravinárska 6, 
949 01 Nitra, IČO: 36562611 08.12.2020 e-mailom nie 

5. 
Tlačiareň Ján Šindléry – TESFO, Textilná 15, 034 01 
Ružomberok, IČO: 30526523 08.12.2020 e-mailom nie 

6. 
PARDON TT, s.r.o., Jilemnického 23, 911 01 Trenčín, 
IČO: 36717614  08.12.2020 e-mailom nie 

7. 
REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A , 917 01 Trnava, 
IČO: 36252417 08.12.2020 e-mailom nie 

Výzva na predloženie ponuky bola zároveň dňa 08.12.2020 zverejnená na webovom sídle verejného 
obstarávateľa: www.handlova.sk. 

5.  Lehota na predkladanie ponúk: do 16.12.2020 do 13:00 hod. 

6.  Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk: 

P.č. Obchodné meno a sídlo uchádzača Dátum a čas predloženia ponuky 

1. 
Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1, 
IČO: 35790253 

dňa 15.12.2020 
o 13:59 hod. 

7.  Zoznam vylúčených ponúk s uvedením dôvodu ich vylúčenia: 

Žiadna z ponúk nebola vylúčená. 
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8.  Vyhodnotenie kritéria a poradie uchádzačov, ktorých ponuky neboli vylúčené: 

P.č. Obchodné meno a sídlo uchádzača 

Návrh kritéria: 

Poradie Cena celkom za celý 
predmet zákazky s DPH 

1. 
Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1, 
IČO: 35790253 14 121,46 EUR 1 

9.  Zdôvodnenie výberu ponuky: 

Verejný obstarávateľ nezrušil predmetné verejné obstarávanie v zmysle § 57ods. 2 zákona o verejnom 
obstarávaní z dôvodu nasledovných skutočností: 
Verejný obstarávateľ dňa 08.12.2020 písomne vyzval 7 potenciálnych záujemcov na predloženie ponuky. 
Zároveň bola Výzva na predloženie ponuky zverejnená dňa 08.12.2020 na webovom sídle verejného 
obstarávateľa: www.handlova.sk a sprístupnená všetkým subjektom/záujemcom bez obmedzenia. 
Do lehoty na predkladanie ponúk nepožiadal žiadny záujemca o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve 
na predloženie  ponuky. Ponuku predložil uchádzač oprávnený poskytovať predmet zákazky, ktorý nemá 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike 
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Navrhovaná cena predloženej ponuky 
nie je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky prepočítaná na sumu spolu s DPH 14 605,32 EUR. V 
Evidencii referencií vedenej Úradom pre verejné obstarávanie nemá hospodársky subjekt Petit Press, a.s. 
zapísané ku dňu 17.12.2020 negatívne hodnotenie. 

Uchádzač Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1, IČO: 35790253 predložil najnižšiu cenu a 
splnil verejným obstarávateľom stanovené kritérium na vyhodnotenie ponúk a podmienky účasti. Uchádzač 
Petit Press, a.s. sa umiestnil na prvom mieste poradia a verejný obstarávateľ s ním uzatvorí zmluvu o dielo, 
ktorej návrh tvoril prílohu výzvy na predloženie ponuky.  

V Handlovej, dňa 17.12.2020   

        

Mgr. Silvia Grúberová 
                    primátorka mesta Handlová 


