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Adresa: Obec Beckov, Beckov 180, SK-916 38 Beckov,, Slovenská republika  
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url: http://www.obec-beckov.sk,  

Vyhodnotenie prieskumu trhu 
v zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  
 

Povrchová úprava príjazdovej komunikácie na hrad Beckov 

 
Miesto: Obecný úrad, Obec Beckov, 916 38 Beckov 180 
Dátum : 09.11.2018 o 14:30 hod. 
Komisia pre vyhodnotenie ponúk: 
Členovia komisie s právom vyhodnocovať :  

1. Ing.Ján Križan, Beckov 507 
2. 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    
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  
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 29.10.2018 
Iný spôsob :    
III. Miesto: NKP Hrad Beckov- prístupová komunikácia 
IV. Dátum: od 29.10.2018 ( oslovenie uchádzačov) do  09.11.2018 ( vyhodnotenie ponúk).Lehota na predkladanie 
ponúk uplynula 09.11.2018 o 14:00 hod. 
 
V. Stručný popis predmetu zákazky:  

Popis zákazky: Odstránenie živičného podkladu v hornej časti komunikácie, zameranie komunikácie, úprava 
kanalizačných vpustov a hydrantov, odvodnenie komunikácie do bočného drenážneho rigolu, betónový povrch 
komunikácie, metličková úprava povrchu, dilatačné škáry.  

Rozsah:   350 m
2
 

 
VI. Množstvo, rozsah: 1 x dielo 
 
VII. Vyzvaní uchádzači:            

Peter Čikel- REX 916 38  Beckov 200 

Cesty NITRA, a.s., Groupe COLAS 911 01  Trenčín, Zlatovská 31 

STAVOKOMPLET,spol.s r.o. 916 01  Stará Turá, Mýtna 546 

 
 
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. Peter Čikel- REX 916 38  Beckov 200 06.11.2018 26 115,16 1 

2. STAVOKOMPLET,spol.s 
r.o. 

916 01  Stará Turá, 
Mýtna 546 

07.11.2018 26 689,72 2 
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IX. Odôvodnenie výberu najúspešnejšieho uchádzača: 
Jediným kritériom pre výber úspešného uchádzača bola cena. Uchádzač Peter Čikel- REX sa stal úspešným 
uchádzačom, pretože jediný predložil ponuku a zároveň splnil verejným obstarávateľom určené podmienky.  
 
X. Odôvodnie bežnej dostupnosti: 

Predmet zákazky nie je bežne dostupný na trhu, pretože stavebné  práce sa týkajú rekonštrukcie a predpokladajú pred 

predložením cenovej ponuky obhliadku stavebného objektu a osobnú konzultáciu s investorom. 
 
XI. Prehlásenie o nestrannosti a dôvernosti verejného obstarávateľa: 

Prehlasujem, že spĺňam požiadavky kladené na členia komisie podľa § 51 zákona o verejnom obstarávaní 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 

Ing.Ján Križan 
 

 

Ing.Marika Jurčacková 
 

 

Verejný obstarávateľ : Ing. Ján Križan, starosta obce 

Podpis, pečiatka: 
 
 
 
 

 

 


