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BOSKOV s.r.o. 

Myslina 15, 06601 

Email: boskov.marianna@gmail.com 

 

 
Naše číslo  Vaše číslo  Vybavuje/kontakt  Jovsa, dňa 

Č.JOV-57/2021  Mgr. Čornejová / 0915521985 11.02.2021 

 

Vec:  

 Oznámenie o výsledku zadávania zákazky 

 

 Na základe našej výzvy č.j. JOV-57/2021 zo dňa 04.02.2021 nám bola v rámci zadávania 

zákazky doručená Vaša cenová ponuka na predmet zákazky Vypracovanie zmien a doplnkov č. 2 k 

Územnému plánu obce Jovsa verejného obstarávateľa Obec Jovsa. 

Táto Výzva slúži na určenie predpokladanej hodnoty zákazky. V prípade, že predpokladaná hodnota 

zákazky bude nižšia ako 6 000 € bez DPH, verejný obstarávateľ vyzve uchádzača s najnižšou cenou na 

predloženie návrhu zmluvy v súlade s jeho ponukou a touto Výzvou. 

Predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako 6 000 € bez DPH, preto verejný obstarávateľ vyhodnotil 

ponuky. 

Po preskúmaní a vyhodnotení doručených cenových ponúk Vám oznamujeme, že Vaša cenová ponuka 

bola najúspešnejšia a preto Vašu cenovú ponuku akceptujeme.  

Zároveň Vás vyzývame na predloženie návrhu zmluvy, ktorá musí byť v súlade s Výzvou na 

predloženie ponuky a Vašou ponukou. Návrh zmluvy v požadovaných vyhotoveniach doručte do 

18.02.2021 na adresu verejného obstarávateľa.  

Návrh uchádzačov na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk:                                      

 

P.Č. 
Dodávateľ (obchodné meno, adresa jeho 

sídla) 

Cena v € Ďalšie údaje na 

vyhodnotenie 

cenových ponúk 

Dátum a 

poznámka 
bez DPH s  DPH 

1. 

BOSKOV s. r .o.,  

06601 Myslina 15, 

boskov.marianna@gmail.com 

4 500,- 5.400,-   Najnižšia cena 

2. 

Ateliér A+, s.r.o., Ing. arch. Jozef 

J.Kostru 1, 075 01 Trebišov     

lorincatelier@gmail.com 

-------- 5.500,- Neplatca DPH  
Druhá cena v 

poradí 

3. 

Ing. arch. Mariana Bugalová 

Osloboditeľov 39, 071 01 Michalovce 

m.bugalova@gmail.com 

------- 5.800,-  Neplatca DPH  
Tretia cena v 

poradí 

 

S pozdravom 

 

     Mgr. Ľubica Čornejová 

     starostka obce 
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