
Obec Beckov 
 

Adresa: Obec Beckov, Beckov 180, SK-916 38 Beckov,, Slovenská republika  
IČO: 00311413, tel.: +421-32-7777125, fax  +421-32-7742726, mobil: 0915 736 779. e-mail: beckov@obec-beckov.sk  

url: http://www.obec-beckov.sk   

 

Otváranie a vyhodnotenie cenových ponúk - zápisnica 
v zákazke vykonávanej podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 

Služby projektového manažéra 
 

Miesto: Obecný úrad, Obec Beckov, 916 38 Beckov 180 
Dátum : 04.05.2015 
 
Komisia pre vyhodnotenie ponúk: 
Členovia komisie s právom vyhodnocovať :  

1. Ing. Ján Križan, Beckov 507 
2. Marta Hurtíková, Nové Mesto nad Váhom, Čulenova 1517/9 

 
 
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: Hurtíková Marta,  za verejné obstarávanie a zmluvné podmienky 
Telefón:, +421 327742724, 
Fax: +421 327742726   
E-mail: hurtikova@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 29.04.2015 
Iný spôsob :   Uverejnenie na profile verejného obstarávateľa dňa 27.04.2015 
 
III. Miesto: Beckov 
 
IV. Dátum: od 27.04.2015 do 05.05.2015 
 
V. Stručný popis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je  

 Zabezpečenie monitoringu ukončených projektov spolufiancovaných z európskych fondov  

 Aktívne vyhľadávanie možností získania finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov na realizáciu 
zámerov obce, na investičné aj neinvestičné projekty 

 Vypracovanie projektov a podanie žiadostí 

 Koordinácia činností v projektoch 

 Zabezpečovanie trvalej udržateľnosti jednotlivých projetov  

 Zabezpečovanie verejného obstarávania s využitím postupu podľa § 9 ods. 9 zákona a podlimitnej zákazky 
podľa § 92 až 99 č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

 Zabezpečovanie povinného zverejňovania a evidenciu referencií v zmysle § 9 ods. 9 a § 9a zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

 Riadenie projektov a vypracovanie záverečných správ projektov, na ktoré bol poskytnutý nenávratný finančný 
príspevok 

 Poskytnutie súčinnosti pri tvorbe rozpočtu obce  a pri účtovaní realizovaných projektov 
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Obec Beckov 
 

 Poskytnutie súčinnosti pri realizácii stavebných projektov ( vykonávanie administratívnych prác súvisiacich s 
vybavením stavebného povolenia, s realizáciu stavby, s vydaním povolenia na užívanie stavby, koordinácia 
prác subjektov účasných v projekte )  

 Zabezpečovanie odbornej koordinácie prác na pamiatkovom objekte NKP hrad Beckov  

 Plnenie ostatných, nešpecifikovaných úloh súvisiacich s projektami, podľa zadania objednávateľa 
 
Predpokladaná hodnota zákazky  je 16 800,00 EUR bez DPH 
 
VI. Množstvo, rozsah: 1 x služba 
 
VII. Vyzvaní uchádzači:  

Ing. Marika Jurčacková, Beckov 500 

Mgr.Iveta Čechvalová, Weisseho 19, Nové Mesto nad Váhom 

EUROCLUSTER s.r.o., Dostojevského rad 13, Bratislava 

 

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

 Označenie Sídlo/adresa Cena s DPH v 
eur 

Subdodávka 
v% 

 Poradie 

1. Ing. Marika 
Jurčacková 

Beckov 500 
15300,00 

Nie je  
1. 

2. Demeter, s,r,o,. 91633 Lúka 41 19440,00 Nie je 2. 

 
IX. Odôvodnenie výberu najúspešnejšieho uchádzača: 
Jediným kritériom pre výber úspešného uchádzača bola cena. Uchádzač Ing. Marika Jurčacková ponúkol cenu, 
ktorá nepresahovala predpokladanú cenu zákazky za celý predmet obstarávania, pri splnení verejným obstarávateľom 
určených podmienkach a preto bola jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná. 
 
X. Podiel subdodávky, ak je známy : 

V % : Nie je  V €: Nie je  

 
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: neuplatňuje sa 
 
XIII. Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu 

Odôvodnenie Neuplatňuje sa 

 
XIV. Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: 

Dôvody zrušenia Neuplatňuje sa 

 
XV. Harmonogram aktivít verejného obstarávania: 

Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk v podlimitnej zákazke zadávanej podľa § 9 ods. 9 na profile verejného 
obstarávateľa :  27.04.2015 

Odoslanie výzvy na predkladanie ponúk : e-mailom 29.04.2015 

Predkladanie ponúk: 04.05.2015 do 14:00 hod. 

Vyhodnotenie ponúk: 04.05 o 15:00 hod 

Oznámenie výsledkov verejného obstarávania: 05.05.2015 

 
XVI. Súhlas s výsledkami a priebehom zákazky: 
 

Meno člena komisie: Podpis: 

Ing. Ján Križan 
 

 
Marta Hurtíková 
 

 



Obec Beckov 
 

 

PREZENČNÁ LISTINA 
 

z otvárania a vyhodnotenia cenových ponúk  
v zákazke vykonávanej podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 
Služby projektového manažéra 

 

Miesto : Obecný úrad, Obec Beckov, 916 38  Beckov 180 

 

Dátum : 04.05.2015 o 15:00 hod 
 
 
 

Meno člena komisie: Podpis: 

 
Ing. Ján Križan  
 

 

 
Marta Hurtíková 
 

 

 


