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Zápisnica z vyhodnotenia ponúk  
v rámci prieskumu trhu 

________________________________________________________________ 
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 
Predmet zákazky: Vybavenie senzorickej miestnosti – Interaktívne makety 
Druh postupu:  Zákazka s nízkou hodnotou na dodávku tovaru, postup podľa § 117 
Lehota na predkladanie ponúk: 06.04.2020 do 13:00 hod. 
 
Prítomní na vyhodnotení  ponúk za verejného obstarávateľa: 
Mgr. Barbora Lofajová Danielová 
Ing. Ľuboslava Šafrová  
 
Verejný obstarávateľ zverejnil Výzvu na prieskum trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky na 
svojej web stránke  dňa 11.03.2020 a súčasne oslovil e-mailovou komunikáciou päť subjektov, ktoré sa 
zaoberajú dodávkou tovaru  v  zmysle predmetu zákazky ( viď. Výpisy z ORSR resp. ŽRSR). 
 
Oslovené subjekty: 
Future Media Production, s.r.o., Poľná 6727/100, 974 05 Banská Bystrica  
ADMASYS SK s.r.o., Štúrova 848/29, 927 01 Šaľa  
MATÚŠOVO KRÁĽOVSTVO, spol s r.o., Hlavná 864, 916 22 Podolie  
Dynamic 3D, s.r.o., Zhorínska 10, 841 03 Bratislava 
SILVA, Boleslawska 45a, 32 -310 Klucze, PL 
 
Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená pôvodne do 23.03.2020 do 10:00 hod. Do určeného 
termínu nebola doručená žiadna ponuka. Jedna ponuka  bola doručená po lehote na predkladanie ponúk, 
ktorú verejný obstarávateľ akceptoval, nakoľko predlžoval lehotu na predkladanie ponúk ( viď. 
odôvodnenie nižšie)  a uchádzač už nedoručil inú ponuku v predĺženej lehote. 
V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a na to nadväzujúceho vyhlásenia mimoriadneho stavu, sa verejný 
obstarávateľ rozhodol predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, vzhľadom ku karanténnym opatreniam na 
strane verejného obstarávateľa a taktiež avizovanými karanténnymi opatreniami na aj na strane 
uchádzačov.  
 
Nová lehota na predloženie ponúk bola stanovená do: 06.04.2020 do 13.00 hod. 
Túto skutočnosť oznámil verejný obstarávateľ všetkým osloveným uchádzačom (viď.e-mailová 
komunikácia) a taktiež ju zverejnil na web stránke.( viď. PrtScr výtlačok ).  
 
Zoznam uchádzačov ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk: 
1. Future Media Production, s.r.o., Poľná 6727/100, 974 05 Banská Bystrica 
2. AMI INOX DESIGN, s.r.o., Horná Ves 119, 967 01 Kremnica    
3. Dynamic 3D, s.r.o., Zhorínska 10, 841 03 Bratislava 
 
Vyhodnocovanie ponúk: 
Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní ponúk postupoval v súlade s Výzvou na PHZ a najprv skontroloval 
náležitosti doručených ponúk v súlade s čl. 5. Výzvy:  
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čl.5 Náležitosti ponuky 

1. 2. 3. 

Future Media 
Production, s.r.o 

AMI INOX 
DESIGN s.r.o. 

Dynamic 3D s.r.o. 

1) Identifikačné údaje o uchádzačovi áno áno áno 

2) Cenová ponuka  áno áno áno 

 

                                                            
Hodnotenie 

splnil splnil splnil 

 
 
Verejný obstarávateľ si overil na UVO v registri osôb so zákazom, že ani jeden uchádzač nemá zákaz účasti 
vo verejnom obstarávaní (§ 32 ods.1 písm.f),  viď. vytlačený  Register osôb so zákazom. 
 
Uchádzač, AMI INOX DESIGN, s.r.o., Horná Ves 119, 967 01 Kremnica si stiahol Výzvu na prieskum trhu 
z web stránky verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si overil na ORSR, že uchádzač je vedený 
v ORSR (viď. Výpis z ORSR)  Taktiež si verejný obstarávateľ overil na web stránke uchádzača, že realizuje 
zákazky podobného charakteru ako je predmet zákazky.( viď. výtl.z web stránky www.amidesign.sk) 
 
Následne verejný obstarávateľ vyhodnotil ponuky v zmysle čl. 11 Výzvy: 
 
Kritériá na hodnotenie ponúk : najnižšia cena 
Pre účely vyhodnotenia sa použila celková navrhovaná cena  vrátane DPH. 
 
Tabuľka vyhodnotenia: 
 

p.č. 
Uchádzač 

Celková navrhovaná 
cena v EUR s DPH 

Poradie 
úspešnosti 

1. Future Media Production, s.r.o., Poľná 6727/100, 974 05 B.Bystrica 29 760,00 2 

2. AMI INOX DESIGN, s.r.o., Horná Ves 119, 967 01 Kremnica 9 984,00 1 

3. Dynamic 3D, s.r.o., Zhorínska 10, 841 03 Bratislava 30 900,00 3 

 
Vyhodnotenie: 
Vzhľadom k skutočnosti, že ani jedna z predložených ponúk nepresiahla sumu 30 000,-eur bez DPH, ( viď. 
Formulár Prieskum trhu pre určenie PHZ) verejný obstarávateľ postupuje v súlade s čl.12 písm.f) Výzvy a 
nahrádza tento prieskum trhu Výzvou na predkladanie ponúk a uzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorý 
ponúkol za predmet zákazky najnižšiu cenu. 

 
Identifikácia úspešného uchádzača:  AMI INOX DESIGN, s.r.o., Horná Ves 119, 967 01 Kremnica  - 
celková navrhovaná cena : 9 984,00,00 EUR s DPH   
 
Konflikt záujmov: nebol  zistený 
U úspešného uchádzača  neexistuje  dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm.f) Zákona 343/2015 Z.z. 
 
Uchádzačom, ktorí predložili cenovú ponuku, bude oznámený  výsledok vyhodnotenia  emailom.  
 
Dňa 16.04.2020 
 
 
 
 
Zapísala : 
Ing. Ľuboslava Šafrová    
poverená výkonom VO         

PaedDr. Mária Jagnešáková 
                                   riaditeľka 


