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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 

Svetelnotechnické meranie – Modernizácia sústavy verejného v obci Beckov 

 
Miesto: Obecný úrad, Obec Beckov, 916 38 Beckov 180 
Dátum : 10.11.2015 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    
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 02.11.2015 
Iný spôsob :   Uverejnenie na profile verejného obstarávateľa dňa 02.11.2015 
 
III. Miesto: Beckov 
 
IV. Dátum: od 02.11.2015  do  18.11.2015 
 
V. Stručný popis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je zmeranie skutočných svetelnotechnických vlastností osvetľovacej sústavy po jej obnove a 
porovnanie meraného stavu s požiadavkami noriem, a to v súlade s podmienkami požadovanými výzvou KaHR-22VS-
1501 MH SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu obnovy verejného osvetlenia 
miest a obcí,  a na základe spracovanej svetelno-technickej štúdie pre projekt : Modernizácia sústavy verejného 
osvetlenia v obci Beckov. 
 
Celková predpokladaná hodnota zákazky  je 4 826,00 EUR s DPH 
 
VI. Množstvo, rozsah: 1 x meranie /254 svetelných bodov 
 
VII. Vyzvaní uchádzači ( e-mailom):  

CEVO s.r.o., 831 01  Bratislava, Ambrova č.35 Vyzvaný 02.11.2015 

OMS, spol. s r.o.,906 02 Dojč č.419 Vyzvaný 02.11.2015 

Marialux, s.r.o., 941 42 Veľké Lovce 22 Vyzvaný 02.11.2015 
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Obec Beckov 
 

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

 Označenie Sídlo/adresa Cena s DPH v eur / 
1 svetlný bod s 

DPH
 

Cena 
z DPH na 
254 
sv.bodov 

Ponuka 
predložená 
deň, hod. 

 Poradie 

1. Marialux s. r.o.  941 42 Veľké Lovce 22 
14,39 3654,55 

04.11.2015 
o 22:42  

2. 

2. CEVO s.r.o. 831 01  Bratislava, 
Ambrova č. 35 

12,00 3048,00 
10.11.2015 
o 09:45 

1. 

 
IX. Odôvodnenie výberu najúspešnejšieho uchádzača: 
Jediným kritériom pre výber úspešného uchádzača bola cena. Ceny uchádzačov pod poradovým číslom 2. a 4.boli 
uvedené ako ceny na celý obstarávaný objem zákazky, teda sme predpokladali, že boli stanovené na 117 svetelných 
bodov. Spätným výpočtom sme vypočítali cenu na jeden svetelný bod. Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť 
CEVO, s.r.o. , pretože splnil verejným obstarávateľom určené podmienky a zároveň ponúkol najnižšiu jednotkovú 
cenu 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: 

Identifikácia uchádzača Neuplatňuje sa 

Odôvodnenie vylúčenia Neobvykle nízka cena : 
Neuplatňuje sa 
Iný dôvod : 

 
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 zákazke zadávanej podľa § 9 ods. 9 na profile verejného obstarávateľa :  
02.11.2015 

Odoslanie výzvy na predkladanie ponúk : e-mailom 02.11.2015 

Predkladanie ponúk 10.11.2015 do 14:00 hod. 

Vyhodnotenie ponúk: 10.11.2015 o 14:30 hod 

Oznámenie výsledkov verejného obstarávania: 18.11.2015 e-mailom 

 
XVI. Súhlas s výsledkami a priebehom zákazky: 
 

Meno člena komisie: Podpis: 

Ing. Ján Križan 
 

 
Ing.Marika Jurčacková 
 

 

 

 

 

 

 



Obec Beckov 
 

 

PREZENČNÁ LISTINA 
 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 
Svetelnotechnické meranie – Modernizácia sústavy verejného v obci Beckov 

 
Reg.č. 14/2015/OcU 
Miesto : Obecný úrad, Obec Beckov, 916 38  Beckov 180 
Dátum : 10.11.2015 o 14:30 hod 
 
 
 

Meno člena komisie: Podpis: 

 
Ing.Ján Križan 
 

 

 
Ing.Marika Jurčacková 
 

 

 


