
Mesto Tisovec

ZÁPISNICA
z otvárania a vyhodnotenia ponúk

D a  ň 23.10.2014   o 16.00  h.  sa  uskuto nilo  vč  sídle  TKD  Process,  s.r.o.  otváranie 
a vyhodnotenie ponúk doru ených v rámci verejného obstarávania kč  zákazke pod a § 9ľ  
ods.  9  zákona  .  35/2006  Z.z.  oč  verejnom obstarávaní  v znení  neskorších  predpisov 
s názvom „Návrh a realizácia expozície Václava Vraného v interiéri múzea: Rodný dom 
Dr.  Vladimíra  Clementisa.“  Do  sú aže  boli  doru ené  vť č  lehote  predkladania  ponúk  3 
ponuky.

Zoznam prijatých ponúk

Názov uchádza ač Dátum/ as prijatia ponukyč

Jozef  Liška,  Malá  iernaČ  
11, 01501 Malá iernaČ

21.10.2014 o

Mgr.art.  Dušan Veverka – 
Ateliér, Rohozná 2, 976 56 
Pohronská Polhora

21.10.2014 o

Pavel  Choma,  Pri 
Rajcianke  43,  010  01 
Žilina 

21.10.2014 o

Obsah ponuky

Názov 
uchádza ač

Výpis 
z obchodn
ého 
registra 
(posta ujúč
ca kópia) 1

2

Referen
cie

Cenová 
ponuka

Návrh 
zmluvy 
uchádz
a ač

Identif
ika néč  
údaje 
uchád
za ač

Pozn.

Jozef  Liška, 
Malá  iernaČ  
11,  01501 
Malá iernaČ

A A A A A

Mgr.art. 
Dušan 
Veverka  – 
Ateliér, 
Rohozná  2, 
976  56 
Pohronská 
Polhora

A A A A A

Pavel  Choma, 
Pri  Rajcianke 
43,  010  01 
Žilina 

A A A A A

A – SPLNIL

1 Verejný obstarávateľ skontroloval pri každom uchádzačovi jeho zápis v Obchodnom registri Slovenskej republiky na 
www.orsr.sk
2 Pri vyhodnotení ponúk bola skúmaná aj bezúhonnosť uchádzačov, avšak žiadne porušenia neboli zistené. 



Mesto Tisovec

N - NESPLNIL

Zoznam vylú ených záujemcov alebo uchádza ov alebo ponúk uchádza ovč č č

Názov uchádza ač Dôvod  vylú enia  č záujemcov  alebo  uchádza ov  alebo  ponúkč  
uchádza ovč

- -

Identifikácia uchádza a, ktorý bol vyzvaný na vysvetlenieč

Názov uchádza ač Dôvod vyzvania uchádza a na vysvetlenieč

- -

Záznam z osobnej konzultácie na ú ely vysvetlenia predloženého odôvodneniač  
mimoriadne nízkej ponuky

Názov uchádza ač Záznam  z osobnej  konzultácie  vysvetlenia  mimoriadne  nízkej 
ponuky

- -

Dôvody vylú enia mimoriadne nízkej ponukyč

Názov uchádza ač Dôvod vylú enia č mimoriadne nízkej ponuky

- -

Identifikácia uchádza a, ktorý bol vyzvaný na vysvetlenieč

Názov uchádza ač Dôvod vyzvania uchádza a na vysvetlenieč

- -

Poradie  uchádza ov  ač  identifikáciu  úspešného  uchádza a  alebo  úspešnýchč  
uchádza ov  s  uvedením  dôvodov  úspešnosti  ponuky  alebo  ponúk;  podielč  
subdodávky, ak je známy

Názov uchádza ač Poradie 
uchádza ač

Podiel  subdodávky,  ak 
je známy

Ponúknutá  cena 
EUR s DPH

Jozef  Liška,  Malá 
ierna  11,  01501Č  

Malá iernaČ

2. Nie je známy 11500,-  nie  je 
platca DPH



Mesto Tisovec

Pavel  Choma,  Pri 
Rajcianke 43, 010 01 
Žilina

3. Nie je známy 17040,-

Mgr.art.  Dušan 
Veverka  –  Ateliér, 
Rohozná  2,  976  56 
Pohronská Polhora

1. Nie je známy 9996,-

Identifikácia  úspešného  uchádza a/uchádza ov  sč č  uvedením  dôvodov  úspešnosti 
ponuky

Názov úspešného uchádza a/uchádza ovč č Dôvody úspešnosti

Mgr.art.  Dušan  Veverka  –  Ateliér, 
Rohozná 2, 976 56 Pohronská Polhora

Uchádza  ponúkol  najnižšiu  cenu.č  
Uchádza  splnil  podmienky  verejnéhoč  
obstarávate a.  Uchádza  ponúkol  tovarľ č  
zodpovedajúci  požiadavkám  verejného 
obstarávate a.  Uchádza  predložilľ č  
ponuku  v súlade  s požiadavkami 
verejného obstarávate a.ľ

V Bratislave d a 23.10.2014ň


