
Z á z n a m 
napísaný dňa 28.05.2013   na Mestskom úrade vo Svidníku z otvárania a vyhodnotenia 

ponúk predložených v rámci Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 

výstavbu BD B6.      

  

Otváranie obálok došlých ponúk sa uskutočnilo v súlade s vyhlásenou Obchodnou 

verejnou súťažou.  

Miesto a čas otvárania: 

-  Mestský úrad Svidník ul. Sov. hrdinov 200/33, kancelária prednostu MsÚ Svidník,   

-  dňa  28.05.2013 o 9,00 hod.        
 

Prítomní pri vyhodnotení súťažných ponúk: 

a)  Komisia vymenovaná primátorom mesta Svidník v zložení: 

- Mgr. Vladimír Šandala                        člen komisie  

- Ing. Ľuboš Čepan                                 člen komisie 

- Ing. Nikolaj Vlčinov                             člen komisie 

- Mgr. Tatiana Čarná                             člen komisie 
 

 

 

Otváranie obálok súťažných ponúk otvoril a viedol, vzhľadom k neprítomnosti predsedu 

komisie (ospravedlnil sa kvôli iným pracovným povinnostiam) člen komisie Mgr. Vladimír 

Šandala, ktorý v  úvode privítal členov komisie, informoval, že do stanoveného termínu, t.j. 

ku dňu 27.05.2013 do 11.oo hod. predložil   ponuku 1 uchádzač.  Následne člen komisie  Ing. 

Ľuboš Čepan pokračoval v akte otvorenia došlej ponuky. Ponuka bola predložená 

v uzatvorenej  obálke.  
 

Vyhlásenie:  Komisia týmto vyhlasuje, že vyhodnotenie došlej ponuky vykonala objektívne,                        

nestranne a dôverne.  
 

A)  Do Obchodnej verejnej súťaže predložila ponuku nasledovná organizácia: 
 

1. Ing. Viliam Čech, K Surdoku 9, 080 01 Prešov. 
 

B)  Vyhodnotenie podmienok účasti: 

      Postup komisie:  

- vyhodnotenie splnenia podmienok účasti v zmysle vyhlásenie Obchodnej verejnej 

súťaže - záznam z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti záujemcov je v prílohe, 

- rozhodnutie komisie, či záujemca, ktorý predložil ponuku splnil podmienky vyhlásenej 

Obchodnej verejnej súťaže.  
 

 

C)  Zoznam záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti: 
 

1. Ing. Viliam Čech, K Surdoku 9, 080 01 Prešov. 
 

D)  Zoznam vylúčených uchádzačov s ich odôvodnením:  

       Nebol vylúčený žiadny uchádzač 
 

 

 

E)  Vyhodnotenie ponuky: 
 

- Ing. Viliam Čech, K Surdoku 9, 080 01 Prešov. 

- záujemca predložil ponuku v zmysle vyhlásenej Obchodnej verejnej súťaže,  
 

 

 



 

F)  Vyhodnotenie ponúk podľa stanoveného kritéria:  

Na základe vyhodnotenia došlej ponuky  uchádzač  splnili podmienky účasti uvedené vo 

vyhlásenej Obchodnej verejnej súťaže  a zároveň neobsahovali žiadne obmedzenia alebo 

výhrady, ktoré by boli v rozpore s vo vyhlásenou  Obchodnej verejnej súťaže.  

 

G)  Odôvodnenie vyhodnotenia:  

Členovia hodnotiacej komisie komisiu pre otváranie obálok došlých ponúk a vyhodnotenie 

Obchodnej verejnej súťaže  pri hodnotení došlej ponuky postupovali podľa podmienok 

uvedených  vo vyhlásenej Obchodnej verejnej súťaže. 

 

H)  Záver zasadania komisie:   

Členovia komisie pre otváranie a obálok došlých ponúk a vyhodnotenie Obchodnej 

verejnej súťaže po otvorení a vyhodnotení došlej  ponuky činnosť komisie. Spísaním 

zápisnice z vyhodnotenia ponúk činnosť sa končí. 
 

 

 

Vo Svidníku dňa 28.05.2013, 10,00 hod.  
 

 

Zápisnicu zapísal:  
 

Ing. Ľuboš Čepan                predseda komisie                        .............................................. 
 

 

S obsahom zápisnice súhlasia členovia komisie:  
 

 

Podpisy členov komisie: 

 
 

- Mgr. Vladimír Šandala       člen komisie                       ........................................................    
 

- Ing. Ľuboš Čepan                člen  komisie                     ........................................................    
 

- Ing. Nikolaj Vlčinov           člen komisie                       ........................................................    
 

- Mgr. Tatiana Čarná             člen komisie                       ........................................................    
 

 

 


