
 

1/3 

 

Zápisnica o vyhodnotení ponúk 

z prieskumu trhu na zákazku podľa § 117 zákona 

po vylúčení uchádzača s najnižšou cenou  

 
Reg. číslo:  6497/2020  

☒   Tovaru a služieb: od 5 000 do 69 999 EUR bez DPH bežne dostupné 

od 5 000 do 69 999 EUR bez DPH nie bežne dostupné 

(označiť dostupnosť) 

☐   Stavebných prác: od 5 000 do 180 000 EUR bez DPH 

 

Názov predmetu zákazky: 

Poskytovanie odborných služieb vo verejnom obstarávaní v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri obstarávaní nadlimitnej 

zákazky: “Vedecko-technická podpora ÚJD SR počas neaktívnych skúšok a spúšťania jadrovej 

elektrárne MO34“ 

 

Uchádzač: 

P. 

č. 

Dátum 

opätovného 

prieskumu 

Spôsob 

prieskumu 

Dodávateľ (obchodné meno 

a adresa sídla alebo miesta 

podnikania) 

Ponúkaná 

cena  

bez DPH 

Ponúkaná 

cena  

s DPH 

1. 23.9.2020 

☐ osobný Martin Pavle s.r.o. 

25 650,00 Eur 

(Príloha č. 3) 

 

30 780,00 Eur 

 

 

☒internet 
Pribinova 4,                                

811 09 Bratislava 

☒e-mail JUDr. Martin Pavle, konateľ 

☐FAX Tel.:  

+421 2 3231 0525 

+421 2 3231 0501 ☐Tel. 

☐výzva office@martinpavle.sk 

2. 23.9.2020 

☐ osobný 

JUDr. Michal Miškovič - 

advokátska kancelária s.r.o. 
20 160,00 Eur 24 192,00 Eur 

(Príloha č. 4a) 

☒internet 
Palisády 32 

811 06 Bratislava 

Vylúčenie uchádzača* 
(Príloha č. 4b) 

☒e-mail JUDr. Michal Miškovič, konateľ 

☐FAX Tel.: +421 2 207 863 05 

☐Tel. office@akmiskovic.sk 

☐výzva  

3. 23.9.2020 

☐ osobný 
Advokátska kancelária Paul Q, 

s.r.o. 

Nepredloženie cenovej ponuky 

z dôvodu konfliktu záujmov 

(Príloha č. 5) 

☒internet 
Karadžičova 2,                          

811 09 Bratislava 

☒e-mail 
JUDr. Pavol Blahušiak,                 

vedúci partner 

☐FAX Tel.: +421 2 5564 0202 

☐Tel. blahusiak@paulqlaw.com 

☐výzva 

office@paulqlaw.com 
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Vybraný dodávateľ: 

 
Cena 

zákazky      

bez DPH*: 

Cena 

zákazky      

   s DPH: 

Spôsob 

vzniku 

záväzku: 

Martin Pavle s.r.o.** 

25 650,00 Eur 

 

30 780,00 Eur 

 

☐ Objednávka 

☒ Zmluva 

Pribinova 4,                                                   

811 09 Bratislava 

JUDr. Martin Pavle, konateľ 

Tel.:  

+421 2 3231 0525 

+421 2 3231 0501 

office@martinpavle.sk 

*Odôvodnenie výberu uchádzača ak nebola vybratá nižšia suma, resp. zákazka bola zadaná 

priamo: 

Uchádzač s najnižšou sumou JUDr. Michal Miškovič – advokátska kancelária s.r.o  bol vylúčený 

z prieskumu trhu dňa 11.09.2020 (list 6138/2020) na základe požiadavky § 40 ods. 6 písm. i) 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov z dôvodu nepredloženia dokladoch o kvalifikácii kľúčových expertov 

a vnútornom zmluvnom vzťahu v rámci AK s Mgr. Ing. Eviničom (Mgr. Ing. Evinič nie je 

zamestnancom kancelárie JUDr. Miškoviča) napriek viacerým urgenciám. 

**Odôvodnenie výberu uchádzača ako druhého v poradí 

Na základe §55 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov bude oslovená advokátska kancelária Martin Pavle s.r.o. 

oslovená ako druhý uchádzač v poradí prieskumu trhu pri dodržaní jeho ponúknutej ceny. 

Požiadavky na kvalifikáciu kľúčových expertov a riešenie interného právneho vzťahu 

s advokátskou kanceláriou PanGen s.r.o. zastúpenou konateľom JUDr. Ľubomírom Púčekom sú 

uvedené v prílohe č.3. Uvedená advokátska kancelária úspešne zrealizovala obdobnú zákazku 

v roku 2015.     

Požadované doklady: 

Podmienky účasti (viď. 

prílohy) 

Čestné vyhlásenie, 

že uchádzač nemá 

zákaz účasti vo 

verejnom 

obstarávaní - § 32 
ods. 1 písm. f) 

 Čestné vyhlásenie 

o konflikte záujmov 

podľa § 23 za 
verejného 

obstarávateľa 

Iné: § 32 ods. 1 
písm. e)gestor 
dokladá výpis 

z registra 
právnických osôb 

za víťaza 

Príloha č. 6 Prílohy č. 7 a 8 Príloha č. 9a, 9b 

Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné povinnosti nestrannosti a dôvernosti a že ceny 
u jednotlivých firiem odpovedajú ponúkaným cenám v uvedenom dni. 

Meno a priezvisko: Funkcia: Útvar: Dátum: Podpis: 

Ing. Miloš Šupka 
inšpektor jadrovej 

bezpečnosti 
310 24.9.2020 

Ing. Miloš 

Šupka v.r. 

Schválil: 

Meno a priezvisko: Funkcia: Útvar: Dátum: Podpis: 

Ing. Imrich Smrtník 
riaditeľ odboru                         

jadrovej bezpečnosti 
310 24.9.2020 

Ing. Imrich 

Smrtník v.r. 
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Zoznam príloh: 

Príloha č. 1 – Test bežnej dostupnosti 

Príloha č. 2 – Predpokladaná hodnota zákazky 

Príloha č. 3 – Cenová ponuka Martin Pavle s.r.o. 

Príloha č. 4a – Cenová ponuka JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária 

Príloha č. 4b – List (6138/2020) s vylúčením JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária s.r.o. 

Príloha č. 5 – Informácia o konflikte záujmov – Advokátska kancelária Paul Q, s.r.o. 

Príloha č. 6 – Čestné prehlásenie JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária, že nemá zákaz účasti                                            

                       vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. f) 

Príloha č. 7 – Čestné prehlásenie o konflikte záujmov podľa § 23 – Ing. Miloš Šupka 

Príloha č. 8 – Čestné prehlásenie o konflikte záujmov podľa § 23 – Ing. Imrich Smrtník 

Príloha č. 9a – Výpis z obchodného registra Sro 101020/B 

Príloha č. 9b – Výpis z obchodného registra Sro 54889/B 

 

 


