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Zápisnica z vyhodnotenia ponúk  

________________________________________________________________ 
Zákazka s nízkou hodnotou na dodávku  tovaru - postup  podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
Verejný obstarávateľ:   
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavovo  nám. 7, 026 01 Dolný Kubín, IČO:36145106 
Predmet zákazky:  
3D 360°VR film o Oravskom hrade a historických kostýmoch a 3D skenovanie historických kostýmov 
Druh postupu:  Zákazka s nízkou hodnotou na dodávku tovaru, postup podľa § 117 
Lehota na predkladanie ponúk: 25.08.2020 do 10:00 hod. 
 
Prítomní na vyhodnotení  ponúk za verejného obstarávateľa: 
Ing. Peter Grebáč  
Ing. Ľuboslava Šafrová 
Janka Kovaľáková 
 
Verejný obstarávateľ zverejnil Výzvu na predkladanie ponúk na svojej web stránke dňa 17.08.2020 
a súčasne v ten istý deň oslovil e-mailovou komunikáciou 5 subjektov, ktoré sú oprávnené dodávať tovar 
alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky ( viď. Výpisy z ORSR resp. ŽRSR). 
 
Oslovené subjekty: 
Marek Stolarčík VIDEOPRODUKCIA, Pod lesom 1477/17, 060 01 Kežmarok  
VERTEX CREATION, s.r.o., Dohnányho 544/12, 821 08 Bratislava  
FULLEYE s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava  
CINEBASE s.r.o, Hadovce 10, 945 01 Komárno 
PK Digital s.r.o., Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica 
 
Zoznam uchádzačov ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk: 
1. FULLEYE s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava 
2. Marek Stolarčík VIDEOPRODUKCIA, Pod lesom 1477/17, 060 01 Kežmarok 
3. PK Digital s.r.o., Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica 
 
Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní ponúk postupoval v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk 
a najprv skontroloval náležitosti doručených ponúk v súlade s čl. 6. Výzvy. 

 

čl.6 Náležitosti ponuky 

1. 2. 3. 

FULLEYE s.r.o. 
Marek Stolarčík 

VIDEOPRODUKCIA 
PK Digital s.r.o. 

1) Identifikačné údaje o uchádzačovi áno áno áno 

2) Cenová ponuka  áno áno áno 

 

                                                            
Hodnotenie 

splnil splnil splnil 

 
 
Splnenie podmienok účasti:  
 
1. FULLEYE s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava 
Uchádzač predložil čestné vyhlásenia k splneniu podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) Zákona 
343/2015 Z.z.: 
Pozn.: uchádzač v ČV uviedol , že prikladá informatívny výpis predmetu činnosti spoločnosti, avšak takýto 
doklad sa v ponuke nenachádzal. Táto skutočnosť však nemá vplyv na vyhodnotenie, nakoľko verejný 
obstarávateľ si z verejne dostupných zdrojov overil splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm.e), 
(viď, výpis z ORSR z 25.08.2020) 
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2. Marek Stolarčík VIDEOPRODUKCIA, Pod lesom 1477/17, 060 01 Kežmarok 
Verejný obstarávateľ si z verejne dostupných zdrojov overil splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 
písm.e), (viď, výpis z ZRSR z 25.08.2020). 
 
3. PK Digital s.r.o., Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica 
Uchádzač predložil doklad v zmysle § 32 ods.1 písm.e) – výpis z ORSR a čestné vyhlásenie k splneniu 
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) Zákona 343/2015 Z.z.. 
 
Verejný obstarávateľ si overil, že všetci uchádzači spĺňajú podmienku účasti v súlade s § 32 ods. 1 písm. f) 
Zákona 343/2015 Z.z.: že nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu ( viď. 
výpis UVO - Register osôb so zákazom) 
 
Následne verejný obstarávateľ ponuky vyhodnotil v zmysle čl. 11 Výzvy: 
 
Kritériá na hodnotenie ponúk : najnižšia cena 
Pre účely vyhodnotenia sa použila celková navrhovaná cena  vrátane DPH ( u neplatiteľov DPH cena celkom) 
 

Tabuľka vyhodnotenia: 
 

p.č. Uchádzač 
Celková navrhovaná 

cena v EUR 
Poradie 

úspešnosti 

1. FULLEYE s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava 11 700,00 2 

2. 
Marek Stolarčík VIDEOPRODUKCIA, Pod lesom 1477/17, 
060 01 Kežmarok 

11 562,00 1 

3. PK Digital s.r.o., Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica 13 200,00 3 

 
Identifikácia úspešného uchádzača:   
Marek Stolarčík VIDEOPRODUKCIA, Pod lesom 1477/17, 060 01 Kežmarok  
 - celková navrhovaná cena : 11 562,00 EUR (uchádzač nie je platca DPH)   
 
Odôvodnenie: Uchádzač splnil všetky podmienky v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk a ponúkol za 
predmet zákazky najnižšiu cenu zo všetkých vyhodnocovaných ponúk. 
Verejný obstarávateľ ponuku prijal. 
 
Uchádzačom, ktorí predložili cenovú ponuku, bude oznámený  výsledok vyhodnotenia  emailom.  
 
Konflikt záujmov: 
Za účelom eliminácie všetkých okolnosti konfliktu záujmov, verejný obstarávateľ preskúmal z hľadiska zásad 
a definície konfliktu záujmov všetky zainteresované osoby, ktoré sa podieľali na príprave verejného 
obstarávania a osoby v pozícii externého realizátora procesu verejného obstarávania. 
Vo vzťahu k uvedeným zainteresovaným osobám neboli indikované konflikty záujmov a nedošlo k ohrozeniu 
ich nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s predmetným verejným obstarávaním. 
 
Dňa 26.08.2020 
 
Podpisy prítomných na vyhodnotení: 
 
 
 
 
        PaedDr. Mária Jagnešáková 
                                   riaditeľka 


