
 

        Z Á P I S N I C A 
 

          z vyhodnotenia ponúk uchádzačov 

 

ZÁKAZKA PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA Č. 25/2006 O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

             a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

                ROKOVACIE KONANIE BEZ  ZVEREJNENIA   
 

Verejný obstarávateľ :  Hradné múzeum vo Fiľakove, Hlavná 14, 986 01  Fiľakovo 
  

Predmet obstarávania :  „Cenová ponuka na reštaurovanie dvoch sekretárov vo vlastníctve   

Hradného múzea vo Fiľakove“ 

Zákazka zahŕňa vypracovanie cenovej ponuky na reštaurovanie 2 ks historického nábytku - 

trojosového sekretára so secesnou výzdobou – príloha č. 1a, a dvojosového sekretára so 

secesnou výzdobou podľa prílohy č.1b.  

 

Zloženie pracovnej skupiny zostavenej za účelom  vyhodnotenia cenových ponúk (ďalej len 

pracovná skupina): 

Gábor Illés – grafik,   

Ing. Valéria Budaiová – účtovníčka,  

Bc. Denisa Pócsaová – referentka pre CR 

 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky zo 4.11.2013 (ďalej len výzva) zverejnená na 

internetovej stránke HMF bola zaslaná trom subjektom vykonávajúcim činnosť v danej oblasti 

(Akad. sochár Ján Filo, Peťovská 390/26, 976 31  Vlkanová, Tomáš Lupták, Štefánikova 31, 

811 05  Bratislava, Akad. sochár Ivan Škandík, Dolná Ves 33, 967 01  Kremnica). Na výzvu 

odpovedali do termínu stanoveného vo výzve dvaja uchádzači spomedzi oslovených 

uchádzačov. Uchádzači predložili ponuku s uvedením návrhu na plnenie kritérií hodnotenia 

ponúk určených  obstarávateľom – cena bez DPH v EUR – 100 %, v súlade s podrobnými 

špecifikáciami uvedenými v prílohe výzvy č. 2a a 2b.   

 

Identifikácia uchádzačov:  

Akademický sochár Ivan Škandík, Dolná Ves 33, 967 01  Kremnica,  

Akademický sochár Ján Filo, Peťovská 390/26, 976 31  Vlkanová, IČO: 14444216.                                                                                                     

 

Vyhodnotenie  splnenia podmienok účasti: 

Pracovná skupina vyhodnocovala ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek obstarávateľa, ako 

boli uvedené vo výzve. Dospela k záveru, že obaja uchádzači splnili podmienky účasti v súlade 

s výzvou.  

 

Návrh uchádzačov na plnenie kritérií: 

Akademický sochár Ivan Škandík. Uplynutie lehoty viazanosti ponuky: 4. 5. 2014 

Akademický sochár Ján Filo. Uplynutie lehoty viazanosti ponuky: 4. 5. 2014 

 

Vyhodnotenie ponúk uchádzačov: 

Pracovná skupina obstarávateľa vyhodnotila ponuky uchádzačov podľa kritéria uvedeného vo  

výzve – cena bez DPH v EUR. Na základe uvedeného stanovila poradie úspešnosti uchádzačov  

nasledovne: 

1. Akademický sochár Ján Filo, Peťovská 390/26, 976 31  Vlkanová, IČO: 14444216 

2. Akademický sochár Ivan Škandík, Dolná Ves 33, 967 01  Kremnica. 

 

Identifikácia úspešného uchádzača:   



Verejného obstarávania sa zúčastnili dvaja uchádzači. Obaja spĺňali všetky kritériá určené  

obstarávateľom   na   hodnotenie  ponúk. Najnižšiu ponuku z nich podal uchádzač č. 1 - 

 

Akademický sochár Ján Filo, Peťovská 390/26, 976 31  Vlkanová – celková cena: 

22.490,10 EUR bez DPH.  

 

Verejný obstarávateľ si v súlade s výzvou na predloženie cenových ponúk vyhradzuje 

právo neprijať ani jednu z ponúk, teda zákazku nerealizovať. Podmienkou realizácie je 

získanie finančnej dotácie z Ministerstva kultúry SR v roku 2014.  

 

 

Členovia pracovnej skupiny: 

 

Gábor Illés – grafik     .......................................... 

 

Ing. Valéria Budaiová – účtovníčka   .......................................... 

 

Bc. Denisa Pócsaová – referentka pre CR  .......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Attila Agócs – riaditeľ HMF 

        za obstarávateľa 

 

Vo  Fiľakove, dňa 29.11.2013   

 

 

 
 Príloha:   Výzva na predloženie cenovej ponuky vrátane príloh. 


