
Zápisnica z otvárania ponúk,
časť "KRITÉRIÁ".

Verej ný obstarávate!': Kato lícka univerzita v Ružomberku, Hrabo vská cesta IA, 034 OI Ružomberok
Nad limitná zá kaz ka - verejná súťaž - služby
Názov pred metu zá kazky: Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku.

Úradný vestník : 20 13/S 222-386699. zo d ňa 15.11.2013
Vestník verejné ho obstarávania: č. 224/20 13 pod číslom 18575-MS S. zo dňa 15. 11.2013.

I. Miesto, dátum a čas zasadnutia komisie:

Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1 A, 034 01 Ružomberok,
Zasadačka na 3. poschodí budovy Rektorátu.
dňa 22.1.2014 čas: 13 :0 0 hod.

II. Zloženie členov komisie s p rávom otváraťponuky a vyhodnocovať ponuky:

1. Ing. Martin Kuni ak
2. Mgr. Milan Pudi š
3. Ing. Ja romír Bíro š

pre dseda komis ie
čle n kom isie
člen kom isie

III. Otváranie ponúk

Prítomní členovia komisie verejného obstarávateľa a prítomní uchádzači pod písali prezenčnú

listi nu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice ako Príloha č. 1. Na otvára ní obálok
s ponuka mi, časť "Kritéria" sa zúčastn i li aj zástupcovia uchádzačov, ktorí predložili ponuky.
Prí tomní u chádza č i sa preukáza li požadova ný mi dokladmi (preukazom to tož nosti, kó piou do kladu
o oprá vne ní pod n i ka ť, poveren ý zástupca uchádza ča preukazom to tož nos ti a s plno moc ne ním na
zastupova nie) .
Komisii bol i predložen é dv e (2) nep oru šen é obá lky s ponukami , kt oré boli predložen é v lehote na
pr edl oženi e ponú k (2 .1.2 014, do 12: 00 hod.).

P.č . Dátum: Hod: Uchádzač (obchodný názov, sídlo): Poznámka:

1 2.1.201 4 10:00
Tla č iare ň P+M, s.r.o.,

pošta
Budovatel'ská 1672/16,03853 Tura ny,

2 2.1.2014 10:56
Michal Vaško -VYDAVATEĽSTVO,

oso bne
Námestie Kr á ľovn e j poko ja 3, 080 01 Prešov

Otvá ran ie častí ponú k, označených ako "Krité riá" vykona la ko misia verejn éh o obstaráva te ľa len vo
vzťahu k ponuk árn, ktoré neb oli vylúčené, a to na mieste a v čase oz ná me nom uchádza čom.

Ozná me nie o otváraní časti ponúk - Kritériá, zas lané uchádzačom, dňa 14.1.2014.
Komis ia verejného obstarávateľa a príto mní zástu pcov ia uchádzačov, overili neporušenosť časti

ponúk uchádzačov, označených ako "Kritériá". Nikto z prítomných č le nov ko misie a zástupcov
uchádzačov ne po tv rd il porušenie obalov v ktorých bo li ponuky doručen é . Predseda komisi e
konšta toval, že predložen é obálky s ponukami sú nep orušené a postupne otváral po nuky
uchádzačov v poradí vakom boli doručené a zverej ňova l obchod né men á, s íd la alebo miest a
podnikani a všetkých uchádzačov a ich návrhy na pln eni e kritérií, kto ré sa dali vyjad ri ť čís l o m,

určených verejným obstarávateľom na vyhodn ote nie ponú k. Ostatné úd aje uvedené v čas ti ponuky,
označenej a ko "Kritéri á" sa nezverejnil i. Každú otvore nú časť po nuky, označenú ako "Krité riá "



komisia označila ro vnakým po radovým číslom ako časť po nuky, označenej ako "Ostatné",
predloženú tým istým u chádzačom .

IV. Návrh na plnen ie krité r ia :

Kritérium Č. 1:
Najnižšia cena v € bez DPH, ktorou sa rozumie celková zmluvná cena podľa prílohy:
(Príloha Č. 1 - Špecifikácia komodít - tlačiarenské služby a stanovenie celkovej zmluvnej ce ny)

v € bez DPH vrátane s úvisiacich s luž ieb a ostatných odvo dov v kraj ine verejného
obstarávateľa vo výš ke platnej ku dňu vyhlásenia postupu vere jného obsta rávania.

V cene za poskytnuté s lužby sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa spojené s poskytnutím
služieb, vrátane prevádzkových a mzdových nákladov, odvodových nákladov, nákladov na
technické prostriedky nákladov za dopravu na miesto dodania, vrátane ďalších nákladov
dodávateľa súvisiacich s poskytnutím s lužby (napr. vyloženie publikácií v konkrétnej miestnosti
určenej objednávatel'om v mieste dodan ia).

Kritérium na hodnotenie
P.č. Uchádzač (obchodný názov, sídlo ): ponúk:

Najnižšia cena v € bez DPH

1
Tlačiareň P+M,s.r.o.,

506 990,70
Budovateľská1672/16,03853 Tura ny,

2
Michal Vaško -VYDAVATEĽSTVO,

244 586,50Námestie Kr áľovnej pokoja 3, 080 01 Prešov

V. Záver zasa d n u tia k om isi e

Po otvorení časti po núk, označených ako "Kritériá" komisia pokračovala nevereinýrn spôsobom.
Vykonávala všetky úkony podl'a zákona Č . 25/2006 Z.z., spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti

po nuky, podaní vysvetlenia, doplnení te jto časti ponuky, pri verejnej súťaži aj vo vyhod notení
sp lne nia podmien ok účasti a vylúčení zá ujemcov alebo uchádzačov a lebo vy l účen í pon úk
uchádzačov.

V Ružomberku dňa 22 .1.2014 Zapísal: Ing. Jaromír Bíroš

Prílohy:
Príloh a Č. 1 - Prezenčná lis tina členov komis ie, zo dňa 22 .1.2 014

Členovia komisie prehlasujú, že túto zápisnicu v slobodnej vôli podpisujú a s obsahom zápisnice v plnej
miere súhlasia.

Podpisy predsedu a členov komisie s p rávom otvárať ponuky a vyhodnocovať ponuky:

1. Ing. Martin Kuniak

2. Mgr. Milan Pudiš

3. Ing. Jaromír Bíro š

predseda komisie

člen komisie

člen komisie

2



Príloha Č. 1

Prezenčná listina členov komisie a uchádzačov

z otvárania ponúk, čast' "KRITÉRIÁ".

Verej ný obstarávateľ: Katolícka univerzita v Ružom berku. Hrabovská cesta IA. 034 OI Ružomb erok

Nadlimitná zákazka - verej ná súťaž - služby
Názov predmetu zákazky: Poskytovan ie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerz itu v Ružom berku .

Úradný vestník: 20 13/S 222-386699, zo d ň a 15.11.2013
Vestník verejné ho obstarávania: Č. 224/2013 pod číslom 18575-MSS, zo dňa 15. 11.2013.

Miesto konani a: Katolícka univerzita v Ružomberku , Rektorát, (zasadačka na 3. Poschodí budovy rektorátu),

Hrabovská ces ta I A, 034 O1 Ružo mberok

Dátum: 22. 1.20 14, čas: 13:00 hod.

Členovía komisie :

Ing. Mart in Kun iak predseda komisie

Mgr. Milan Pudiš člen komisie

Ing. Jaromír Bíroš člen komi sie

Uch á dza č i :

·····----1··-·-··---·
Meno a priezvisko:

!(oprávnená osoba)
robchod~é·-~l e-;IO, síd lo uchád~;;ča: -

L__ -- -- ..-- . -...------..
IPodpis: -'-'-'1

--t- ~I-.--
l~_la_Či_areli P_+_M~_~ :.r_.o_. , ~UdOV:t:~:~.~á ..~~_7_2_/I_6~~

8
_53_~~I_ra_n~ _.-1-_, .. __..__. ... l_

IMichal Vaško - VYDAVATEĽSTVO , Námestie Kr áľovnej i

lpokoja 3, 080 Ol prešov ...c..I_I_t! L~~~~~rlC 1_



Formulár - vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a podmienok súťažných podkladov uchádzača

Nadlimitná zákazka - verejnásúťaž - služby

Predmet zákazky: Poskytovanie tlačiarenských služieb preKatolícku univerzitu v Ružomberku.
Uradný vestnik: 2013/S222-386699, zo dňa 15.11 .201 3
Vestníkverejného obstarávania: Č. 224/201 3 pod čísl om 18575-MSS, zod ňa 15.11 .2013.

Člen komisie: fI~' "l

-~C

{LU I./I!lt(
časf ponuky: KRITÉRIA

Uchádzač:

Tlačiareň P+M, s.r.o.,
Budovateľská 1672116.

03853 Turany

Michal Vaško
-VYDAVATEĽSTVO ,

Námestie Krá ľovnej pokoja
3, 080 O1Prešov

Poradové č í slo ;
splnené
A/ N

splnené
A/N

Stanovené podmienkyvo Výzve napredkldanieponúk av Súťažných podkladoch:

l Ponuka, časť : KRITERIA
2 POIwka, časť KRITÉRIA VO vyhotovenf : Ori ginál + CD (pdf)

3 Pr íloha č. 3 - Vzor úvodnej s tra ny súťažnej ponuky uchádza ča - KRITÉRIÁ.
4 .Pr íloha č~1 - Špeci fikácia k~m-;:;d ít - tlačiarenské služby a sta novenie celkovej ~n luvnej ceny. -

Návrh "Rámcovej (kúpnej) zm luvy" v dvo ch ro vnopisoch podpísanú uchádzačom/jeh o š ta tu tárnym orgá nom, alebo člen om

S štatutá rn eho or gá nu, alebo iným zástupcom u chádzača , ktorý je oprávnen ý konať v men e uchádzača v zá väz kových vzťahoch

.a dátum jej vys~.':'eni a .

6 Osobité podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:

A:
t-r

IL_
It

/f
II

lf-
,cr-

lf

Výsledok kontrolysplneniapodmienokponuky uchádzača časť - KRITÉRIÁ: (/

:J.:J .1. 1y
V Ružomberku, dňa .

<,



Formulár « vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a podmienok súťažných podkladov uchádzača

Nadlimitná zákazka - verejná súťaž - služby

Predmet zákazky: Poskytovanie tlačiarenských služieb preKatolícku univerzitu v Ružomberku.
Uradný vestník: 2013/S 222-386699, zo dňa 15.11 .2013
Vestnik verejného obstarávania: č , 224/2013pod čís lom 18575-MSS, zo dňa 15.11 .2013.

časť ponuky: KRITÉRIA

Člen komisie:

I

I

~l
Poradovéčíslo:

Uchádzač :

Tlačiareň P+M, s.r.o.,
Budovateľská 1672/16,

03853Turany

splnené
AI N

Michal Vaško
-VYDAVATEĽSTVO ,

Námestie Kráľovnej pokoja
3, 080 01 Prešov

2

splnené
AI N

Stanovenépodmienky vo Výzve napredkldanie ponúk av Súťažných podkladoch:

1 Ponuka, časť : KRITÉRIA
2 - Ponuka, časť KRIT-ÉRIAvo vyh otovení: Or igi ná l + CD (pdf)

3 Príloha č. 3 - Vzor úvodnej st ra ny súťažnej ponu ky uchádzača - KRITERIÁ.
4 Pr íloha č~- 'Šp.e.9 fikácia kom odít - t la či a renské s lužby a s ta no~e~lk~vej zmluvne j ce ny.

Návrh ..Rámcovej (kúpnej) zm luvy" v dvoc h rovnopisoc h podpísanú uchádzačom/j eho štatutá rny m or gánom, a lebo č le n om ,

S štatutárn eho orgánu , alebo iným zás tupcom u chádza ča, ktorý je oprávnený konať v mene u chádzača v záväzkových vzťa hoch

a dátum jej vystaven ia.i ----- -- ----
6 'Osobité podmienky, ktorým podlieha plneni e zmluvy:

----- - ----

IVýsledok kontrolysplneniapodmienok ponuky uchádzača č ast' - KRITÉRIÁ:

J
,/'J FI

~ -

V Ružom berku, d ň a ..

A
tt

;}-

-4-

Iť

+

A

4-



Formulár - vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a podmienok súťažných podkladov uchádzača

Nadlimitná zákazka -verejnásúťaž· služby

Predmet zákazky: Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku.
Uradný vestn ík: 2013/S 222·386699, zodňa 15.11.2013
Vestníkverejného obstarávania: Č . 224/201 3 pod číslom 18575-MSS, zodňa 15.11 .2013.

Michal Vaško
-VYDAVATEĽSTVO,

Námestie Kráľovnej pokoja
3, 080 01Prešov

-,-------
Tlačiareň P+M, s.r.o.,
Budovateľská 1672116,

038 53TuranyUchádzač:

časť ponuky: KRITÉRIA
---J I '

, CWOlMr LI }r]2Q ,~'Cienkomisie:
r

2

Poradové č i s l o :
splnené
A/N

splnené
A/N

Stanovené podmienky vo Výzve na predkldanie ponúk a v Súťažných podkladoch:

1 Ponuka, časť: KRITERIA
2 Ponuka, časť KRITERIA vo vyhotovení: Originál + CD (pdf)

3 Pr íloha Č . 3 - Vzor úvodnej strany súťažnej ponuky uchádzača - KRITÉRIÁ.
4 Pril~la č: 1 . Špecifikácia komodít - tla čiarenské služby a stanovenie celkovej zmluvnej ceny.

Návrh ..Rám covej (kúpne j) zmluvy" v dvoch rovnopisoch podpísanú uchádzačom/jeho štatutárnym orgánom, alebo čle n om

S štatutárneho orgánu, alebo iným zástupcom uchádza ča, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťa hoch

a d átum jej vystavenia.

6 Osobit é podmienky, kto rým podlieha plnenie zmluvy:

A
A
A
A

,~

A
A
A
A

A

IVýsledokkontroly splnenia podmienok ponuky uchádzača č ast' - KRITÉRIA: )'TJL(lJ)/.-.r S7'L /lJ/0

VRužomberku, dňa ?.~..:..i:...f!?.1! JoI/Ot-fA; I 2> Ir) j



Vyhodnotenie mimoriadne nízkej ponuky

Poskytovanie tlačiarenskýchslužieb
Mimoriadne nízka ponuka

pre KU v Ružomberku

Uchádzač Kritérium I Poradie 30 % nižšia 15 % nižšia, I >C 15 % nižšia(J)

(obchodný názov, sídlo): na hodnotenie I uchádzačov ako priemer ako ponuka ~ I ako PHZ,....
'1'0

ponúk
I

plnenia s 2. najnižšou I ~ I akje
Najnižšia cena ostatných I cenou I vyjadrená

ponúk I
I I konkrétnym
I

;:,dn.....

P+M, s.r.o., Turany 506 990,70 I 2 354893,49 430942,10 X
- -

Michal Vaško-VMV, Prešov 244 586,50 1

O,OOJ

min. 3 ponuky I X I
,

I
-

pr iemerylnenia ostatných ponúk ~ - -1priemer pln enia ostat ných ponúk - 30 %

V Ružomberku, d ň a 22.1.2014

1. Ing. Martin Kuniak

2. Mgr. Milan Pudiš

3. Ing. Jaromír Bíroš

predseda ko misie

člen ko misie

člen komisie


