
                  

                         Obec Zavar       Zápis z prieskumu trhu 
Zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 a ustanovení zák. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

 

 

Predmet zákazky: Revitalizácia cintorína Zavar 
 

Verejný obstarávateľ: Obec Zavar 

Druh postupu:  Prieskum trhu vykonaný prostredníctvom výzvy na predkladanie ponúk  

Výzva na predkladanie ponúk:   12.04.2021 – 20.04.2021  

Dátum spracovania ponúk:        21.04.2021 

 

a) Osoby, poverené vyhodnotením ponúk 

 

P. č. Priezvisko, meno, titul Právo vyhodnocovať 

Osoba zodpovedná za spracovanie zápisnice: 

1.  Ing. Natália Krajčovičová, samostatná referentka, Obec Zavar Áno 

Osoba zodpovedná za predmet zákazky: 

2.  Bc. Lukáš Sochor, starosta, Obec Zavar Áno 

 

 

 

b) Zoznam oslovených uchádzačov: 

 

P. č. Obchodné meno IČO Sídlo/miesto podnikania uchádzača 

1. ATELIER V19 s. r. o. 45 340 480 Vajanského 19, 917 01 Trnava 

2. 
Ing. arch. Radovan 

Daniel 
33 197 792 Hospodárska 57, 917 01 Trnava 

3. ateliér hipík s.r.o. 47 218 932 Botanická 55, 917 08 Trnava 

 

 

 

c) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk: 

 

 

P.č. 

Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania 

uchádzača 

IČO 

Dátum 

predloženia 

ponuky 

Návrh na plnenie kritérií 
 

Poradie 

úspešnosti 

ponúk 
Celková cena 

-súťažné kritérium 

1. 

ATELIER V19 s. r. o. 

Vajanského 19, 917 01 

Trnava 

45 340 480 
13.04.2021 

E-mail 
9.000,- € 

3. 

 

2. 

Ing. arch. Radovan Daniel 

Hospodárska 57,  

917 01 Trnava 

33 197 792 
19.04.2021 

E-mail 
8.600,- € 2. 

3. 

ateliér hipík s.r.o. 

Botanická 55,  

917 08 Trnava 

47 218 932 
19.04.2021 

E-mail 
8.400,- € 1. 
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Zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 a ustanovení zák. 
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niektorých zákonov  

 

 

c) Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: 

 

P.č. 

Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania 

uchádzača 

IČO 

Dátum 

predloženia 

ponuky 

Návrh na plnenie kritérií 
 

Poradie 

úspešnosti 

ponúk 
Celková cena 

-súťažné kritérium 

1. - - - - - 

 

 

 

e) Dôvody vylúčenia ponúk obsahujúcich neobvykle nízke ceny: 

 

-neuplatňuje sa.  

 

f) Identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti 

ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy: 

 

Poradové 

číslo 

Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania uchádzača 

 

 

1. 

ateliér hipík s.r.o. 

Botanická 55,  

917 08 Trnava 

 

Dôvod úspešnosti ponuky: 

Úspešný uchádzač splnil všetky podmienky účasti a podmienky na predmet zákazky stanovené verejným 

obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk a  predložil cenovú ponuku s najnižšou celkovou cenou za 

celý predmet zákazky. Cenovú ponuku predložil v súlade s kritériami na vyhodnotenie ponúk v stanovenej 

lehote a preto sa verejný obstarávateľ rozhodol túto ponuku prijať ako úspešnú. 

 

 
 
Osoba zodpovedná za spísanie zápisnice: ................................................... 

 Ing. Natália Krajčovičová 
 Obec Zavar 

 
 
 
 
Osoba zodpovedná za opis predmetu zákazky: ................................................... 

 Bc. Lukáš Sochor 
 Obec Zavar 
 
 

 
 
 
 
Overené na oversi.gov.sk. dňa 21.4.2021 pod spisovou značkou 50776820210421/4. 


