
Mesto PEZINOK 
R a d n i č n é   n á m e s t i e   7 ,   9 0 2   1 4   P e z i n o k 

   

 
V Pezinku, dňa 22.05.2017 
Zn.: 1/16/2587/2017 
Vybavuje: Mgr. Vlasta Cholujová 
 
 
Verejný obstarávateľ:  MESTO PEZINOK 
Zákazka:   Podlimitná – na uskutočnenie stavebných prác 
Predmet zákazky:                   „ZŠ Fándlyho, Pezinok - zateplenie fasády, strecha, prístrešky“ 
 
4708 - WYP 
Vestník č. 72/2017 – 11.4.2017 
 
 

Zápisnica zo splnenia podmienok účasti 
časť „Ostatne“ 

podľa § 40 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o doplnení 

 niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
Vo verejnej súťaži boli v lehote do 05.05.2017 do 14:00 hod. predložené tri ponuky od uvedených 
uchádzačov v tabuľke nižšie.  
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 455 040,00 EUR bez DPH /546 048,00 EUR s DPH/ 
 

Otváranie časti ponúk označených ako „Ostatné“, sa uskutočnilo dňa 09.05.2017 (utorok) o 13:00 
hod., na MsÚ v Pezinku, 1. poschodie, miestnosť č. 19 pred zriadenou komisiou. Otváranie obálok 
bolo neverejné a nebola umožnená účasť uchádzačov na otváraní obálok. Pred otvorením každej 
obálky s ponukou bola overená jej neporušenosť. Komisia vyhodnocovala ponuky z hľadiska 
splnenia podmienok účasti a to predložením požadovaných dokladov. 
 

Ponuky vyhodnocovala komisia v zložení: 
Členovia komisie s právom vyhodnocovať:  
Ing. Miloš Andel 
Ing. Ján Čech 
Ing. Renáta Klimentová 
Ing. Ľubica Mezeiová 
Ing. Štefan Tančár  
Členovia komisie bez práva vyhodnocovať: 
Mgr. Vlasta Cholujová  
 
Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky: 
 

P.č 
Dátum a čas 

doručenia 
ponuky 

 
Názov (obchodné meno 

uchádzača) 
 

 
Adresa – sídlo uchádzača 

(kontakt) 
IČO 

1. 
 

04.05.2017 
SOAR sk, a.s. 

Pri Rajčianke 49 
010 01 Žilina 

50442201 
08:47 

2. 05.05.2017 MENERT spol. s r.o. Hlboká 3 17330165  



 

09:36 927 01 Šaľa 

3. 

05.05.2017 
 

VODOHOSPODÁRSKE 
STAVBY – ekologický 
podnik, a.s. 

Pestovateľská 8 
823 53 Bratislava 

31320082 
12:48 

 

 
Po vyhodnotení splnenia podmienok účasti, komisia skonštatovala, že dvom uchádzačom /SOAR 
sk, a.s., MENERT spol. s r.o./ bude zaslaná Žiadosť o vysvetlenie. Túto požiadavku splnili obidvaja 
uchádzači do požadovaného termínu – 19.05.2017. 
   
Dôvody vylúčenia ponúk : 
Nikto nebol v tomto štádiu vylúčený.  
 
Dňa 22.05.2017 bolo všetkým uchádzačom zaslané Oznámenie o otváraní časti ponúk označených 
ako „Kritéria“, ktoré sa uskutoční dňa 29.05.2017 o 13:00 hod., na I. poschodí, miestnosť č. 19, 
ktoré je verejné. 
 
 
Príloha v spise VO:  
Vyhodnocovacie hárky členov komisie 
Prezenčná listina členov komisie 
 
 
 
 
 


