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Vyhodnotenie cenových ponúk - zápisnica 
v zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  
 

Rekonštrukcia ostenia kruhového okna hradnej kaplnky 
 
Miesto: Obecný úrad, Obec Beckov, 916 38 Beckov 180 
Dátum : 06.09.2016 o 19:00 hod. 
Komisia pre vyhodnotenie ponúk: 
Členovia komisie s právom vyhodnocovať :  

1. Ernest Benko, Beckov 135 
2. Ing. Ján Macejka, Beckov 577 
3. Ing.Marika Jurčacková, Beckov 500 

 
I.Identifikácia osoby zadávajúcej zákazku ( verejný obstarávateľ): 
Úradný názov: Obec Beckov    
IČO: 00311413    
Poštová adresa: Beckov 180    
PSČ: 916 38    
Mesto/obec: Beckov    
Štát: Slovenská republika    
Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad, Obec Beckov, 916 38 Beckov 180, Slovenská republika    
Kontaktná osoba: Ing. Marika Jurčacková, projektová manažérka – mail:  projekty@obec.beckov.sk 
Telefón: +421 327742728  
Fax: +421 327742726   
E-mail: projekty@obec-beckov.sk    
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.obec-beckov.sk   ( ďalej v texte len „ verejný 
obstarávateľ“) 
 
II. Forma : 
Elektronická pošta : Odoslanie trom vybratým uchádzačom e-mailom dňa 16.08.2016 
Iný spôsob :   Uverejnenie na webovej stránke verejného obstarávateľa dňa 16.08.2016 
 
III. Miesto: NKP Hrad Beckov 
IV. Dátum: od 16.08.2016 ( zverejnenie zákazky) do  06.09.2016 ( odoslanie oznámení o vyhodnotení ponúk).Lehota 
na predkladanie ponúk uplynula 05.09.2016 o 14:00 hod. 
 
V. Stručný popis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je reštaurovanie kruhového ( rozetového) okna na západnej fasáde – rozmer 266 cm 

(predpokladaný počet kamenných článkov 20 ks t.j cca 3,3 m
3 
). 

Celková hodnota zákazky  je do 12 100,00  EUR s DPH 
VI. Množstvo, rozsah: 1 x reštaurátorské dielo 
 
VII. Vyzvaní uchádzači:           Reg.č. člena Komory reštaurátorov 

Mgr.art. Jan Janda – RE-ART  205 

Mgr.art. Martin Šumaj 252 

Mgr.art. Martin Mikuláš 212 

 
VIII. Poradie uchádzačov, ktorí predložili ponuky ( zoradené podľa času doručenia): 

 
Označenie Sídlo/adresa 

Predložené- 
dátum/čas 

Cena s DPH 
 eur

 

Poradie podľa 
najvýhodnejšej 

ceny 

1. Mgr.art. Jan Janda- 
RE-ART 

Benediktiho 1, 811 05 
Bratislava 1 

25.08.2016 
poštou 

14 760,- 3. 
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2. Mgr.art. Martin 
Mikuláš 

Bagarova 193, 955 01 
Práznovce 

31.08.2016 
poštou 

11 750,- 1. 

3. Mgr.art. Martin Šumaj Dlhé Hony 1163/32, 
911 01 Trenčín 

02.09.2016 
poštou 

12 150,- 2. 

 
IX. Odôvodnenie výberu najúspešnejšieho uchádzača: 
Komisia vyhodnocovala všetky predložené ponuky.Jediným kritériom pre výber úspešného uchádzača bola cena. 
Uchádzač Mgr.art. Martin Mikuláš sa stal úspešným uchádzačom, pretože splnil verejným obstarávateľom určené 
podmienky a zároveň ponúkol najnižšiu cenu a preto bola jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná. 
 
X. Podiel subdodávky, ak je známy : 

V % : nie je známe V eur: nie je známe 

XI. Oznámenie v Úradnom vestníku EU a vo VVO: 

Dátum uverejneného oznámenia Nezverejňuje sa 

XII. Identifikácia vylúčených uchádzačov a odôvodnenie vylúčenia ponúk v prípade, ak bol niektorý uchádzač 
vylúčený: 

Identifikácia uchádzača  

Odôvodnenie vylúčenia Neobvykle nízka cena :Neuplatňuje sa 
Iný dôvod :Neuplatňuje sa 

XIII. Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu 

Odôvodnenie Neuplatňuje sa 

XIV. Informácie o trhových konzultáciách a predbežnom zapojení záujemcov: 

Prípravné konzultácie sa uskutočnili: Áno - Nie 

Dátum uskutočnenia trhových konzultácií: 
 

Názov,sídlo,IČO:  

Dôvod a predmet konzultácie:   

Prijaté opatrenia na ochranu hosp. súťaže:  

 
XV. Odôvodnie bežnej dostupnosti: 

Predmet zákazky nie je bežne dostupný na trhu, pretože práce sú uskutočňované na základe špecifických 
požiadaviek, špecifické požiadavky sú aj na odbornosť uchádzača, teda musí byť zapísaný v zozname členov 
Komory reštaurátorov so zameraním na S6 - Reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných 
architektonických článkov, muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej 
architektúry. 

 
XVI. Prehlásenie o nestrannosti a dôvernosti verejného obstarávateľa: 

Prehlasujem, že spĺňam požiadavky kladené na členia komisie podľa § 51 zákona o verejnom a nenastali okolnosti, 
pre ktoré by som nemohol byť členom komisie alebo sa zúčastňovať na vyhodnotení ponúk zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že som nestranný a nie som zaujatý voči 
uchádzačom a taktiež, že u mňa nenastal konflikt záujmov: 

Člen komisie Podpis 

Ernest Benko 
 

 

Ing. Ján Macejka 
 

 

Ing.Marika Jurčacková 
 

 

Verejný obstarávateľ : Ing. Ján Križan, starosta obce 

Podpis, pečiatka: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


