
Úrad jadrového dozoru SR 
Bajkalská 27, P.O.BOX 24, 820 07 Bratislava  

 V Bratislave 4. júla 2019 

Ev. č. 4910/2019 

Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia cenových ponúk  
v zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Názov zákazky: 

Zabezpečenie procesu verejného obstarávania – Veda a výskum 

 

I. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 

IČO: 30844185 

Adresa: Bajkalská 27, P.O.BOX 24, 820 07 Bratislava 

Kontaktná osoba: Ing. Mária Žatková 

Telefón: 02-58 22 11 45 

E-mail: maria.zatkova@ujd.gov.sk 

 (ďalej v texte len: „verejný obstarávateľ“) 
 

II. Forma prieskum trhu: 

Osobne X 

Telefonicky X 

Prostredníctvom Internetu X 

Listom Slovenskou poštou X  

S použitím katalógu X 

Elektronickou poštou Odoslanie výzvy trom zvoleným subjektom, o ktorých verejný 
obstarávateľ vie, že poskytujú danú službu, dňa 19.6.2019, 

 

III. Miesto: 

 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 

Bajkalská 27,  P.O.BOX 24, 820 07 Bratislava 27 

IV. Stručný opis predmetu obstarávania (zákazky) 
 

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb:  

Zabezpečenie procesu verejného obstarávania – Veda a výskum 

Predpokladaná hodnota zákazky: do 35.000,- € bez DPH 

 

 

 

 

 



V. Poradie uchádzačov (zoradené podľa času doručenia ich ponuky): 

 Označenie Sídlo/Adresa Cena v € 
bez DPH 

Podmienky 
účasti 

Poradie 

1.  
JUDr. Michal Miškovič, 
advokátska kancelária 
s.r.o.   

Palisády 32, Bratislava 
č.ponuky 4747/2019,dňa 
28.6.2019 osobne o 9:00 
hod. 

 
 
34 000,00 

     
  
    splnené     

 
 

1. 

2.  
JUDr. Marek Belka 
&partners, advokátska 
kancelária 
 

Fraňa Kráľa 1504, Čadca 
4742/2019,dňa 28.6.2019 
osobne o 9:20 hod. 

 
37 000,00 

neboli 
doručené 
potvrdenia 
v zmysle 
výzvy     

 
2. 

3.  
Advokátska kancelária 
s.r.o. Prosman a 
Pavlovič 

Advokátska kancelária 
s.r.o. Prosman a Pavlovič 
dňa 28.6.2019 e-mailom 

 
52 000,00 

 
    splnené     

 
3. 

VII. Odôvodnenie výberu najúspešnejšieho uchádzača 

Otváranie obálok bolo dňa 3.7.2019 o 13.00 hod. za prítomnosti gestora zákazky a jedného 
zamestnanca úradu. Jediným kritériom pre výber úspešného uchádzača bola cena. Uchádzač JUDr. 
Michal Miškovič, advokátska kancelária s.r.o.  ponúkol najnižšiu cenu za celý predmet 
obstarávania, pri splnení verejným obstarávateľom určených podmienkach a preto bola jeho 
ponuka vyhodnotená ako úspešná. Spoločnosť JUDr. Marek Belka &partners, advokátska 

kancelária nepredložila požadované doklady, avšak vzhľadom na vyššiu  cenovú ponuky 
neuspela. Ponuka spoločnosti Advokátska kancelária s.r.o. Prosman a Pavlovič bola v poradí 
tretia. 

VIII. Podiel subdodávky, ak je známy: 

v %: Nie je známe. v €: Nie je známe. 

IX. Oznámenie v Úradnom vestníku EÚ a vo VVO: 

Dátum uverejnenia oznámenia Nezverejňuje sa 

X. Identifikácia vylúčených uchádzačov a odôvodnenie vylúčenia ponúk v prípade ak bol 
niektorý uchádzač vylúčený 

Identifikácia uchádzača: Neuplatňuje sa. 

Odôvodnenie vylúčenia: Neuplatňuje sa. 

XI. Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu 

Odôvodnenie Neuplatňuje sa. 

XII. Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky 

Dôvody zrušenia Neuplatňuje sa.  
 

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

      Ing. Eduard Metke, CSc.                                                                                   Ing. Mária Žatková 

  


