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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  
 

Debarierizácia vstupu do lekárne 

 
Miesto: Obecný úrad, Obec Beckov, 916 38 Beckov 180 
Dátum : 11.07.2018 o 16:30 hod. 
Komisia pre vyhodnotenie ponúk: 
Členovia komisie s právom vyhodnocovať :  

1. Ing. Ján Križan, Beckov 507 
2. Ing. Jaroslav Martiš, Beckov 320 
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  
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 15.06.2018 
Iný spôsob :   Zverejnenie na webovej stránke obce 15.06.2018  
III. Miesto: Beckov 
IV. Dátum: od 15.06.2018 ( zverejnenie zákazky) do  11.07.2018 (Vyhodnotenie ponúk) 
V. Stručný popis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je Výstavba bezbariérového prístupu do lekárne. 
Celková predpokladaná hodnota zákazky  je 7 800,17 €  bez  DPH ,  9 360,20 € s DPH 
VI. Množstvo, rozsah: 1 x stavebné dielo 
 
VII. Vyzvaní uchádzači:  

IZOTECH Group, spol.s r.o. Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad 
Váh. 

EVAM plus, s.r.o. 916 12 Lubina 174 

ELINSS, s.r.o. Žilinská cesta, 013 11  Lietavská Lúčka 

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

Peter Čikel-REX Beckov 200 

 
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. EVAM plus, s.r.o. 916 12 Lubina 174 16.06.2018/  
e-mailom  

8 937,22 1 

2. ELINSS, s.r.o. Žilinská cesta, 013 11  
Lietavská Lúčka 

21.06.2018/ 
e-mailom 

11 323,10 2 
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IX. Odôvodnenie výberu najúspešnejšieho uchádzača: 
Komisia vyhodnocovala všetky predložené ponuky. Jediným kritériom pre výber úspešného uchádzača bola cena. 
Uchádzač EVAM plus, s.r.o. 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. Odôvodnenie bežnej dostupnosti: 

Predmet zákazky nie je bežne dostupný na trhu, pretože práce sú uskutočňované na základe špecifických 
požiadaviek, uchádzač musí počítať so špecifickými podmienkami pri oprave a úpravách predmetných priestorov 
budovy. Z vyššie uvedeného vyplýva požiadavka na obhliadku miesta realizácie, vlastné posúdenie náročnosti 
stavebných prác a podmienok. 

 
XVI. 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. Jaroslav Martiš 
 

 

Ing.Marika Jurčacková 
 

 

Verejný obstarávateľ : Ing. Ján Križan, starosta obce 

Podpis, pečiatka: 
 
 
 

 

 


