
Z Á P I S N I C A 

z vyhodnotenia cenových ponúk uchádzačov 

 

 

ZÁKAZKA PODĽA § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

ROKOVACIE KONANIE BEZ ZVEREJNENIA 

  

Verejný obstarávateľ:  Hradné múzeum vo Fiľakove, Hlavná 14, 986 01 Fiľakovo 

 

Predmet obstarávania: Tlač knižnej publikácie s názvom: „Discussiones Filekienses IV. / 

Állandó tűztől övezve. A füleki végvár hadtörténete Koháry II. István 

főkapitányságának idején (1667–1682)“  

 

 
v nasledovnom rozsahu:   

 

Zloženie pracovnej skupiny obstarávateľa, zostavenej za účelom vyhodnotenia cenových 

ponúk (ďalej len pracovná skupina): 

 

Marián Mesiarik – správca budov, múzejný pedagóg 

Ing. Valéria Budaiová – ekonómka 

Gabriela Šándorová – lektorka  

 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky zo dňa 31.10.2019 (ďalej len výzva), zverejnená na 

internetovej stránke HMF, bola zaslaná trom subjektom podnikajúcim v oblasti predmetu 

zákazky – tlačiarenské a príbuzné služby: Alfa print, s.r.o., Robotnícka 1D, 036 01  Martin; 

ADC MEDIA, a.s., Sasinkova 12, 811 08  Bratislava; Marián Horváth – EUROCOMPANY, 

Sv. Cyrila a Metoda 11/A, 038 61  Vrútky. 

 

Na výzvu odpovedali do termínu stanoveného vo výzve traja uchádzači, ktorí predložili 

cenovú ponuku s uvedením návrhu na plnenie kritérií hodnotenia ponúk, určených verejným 

obstarávateľom, t.j. cena s DPH v EUR – 100 %, v súlade s požadovanými kritériami 

zákazky. 

 

Identifikácia uchádzačov:  

- Alfa print, s.r.o., Robotnícka 1D, 036 01  Martin;  

- ADC MEDIA, a.s., Sasinkova 12, 811 08  Bratislava;  

- Marián Horváth – EUROCOMPANY, Sv. Cyrila a Metoda 11/A, 038 61  Vrútky. 

Vyhodnotenie  splnenia podmienok účasti: 

Pracovná skupina vyhodnocovala dňa 22.11.2019 cenové ponuky z hľadiska splnenia 

požiadaviek obstarávateľa, ako boli uvedené vo výzve. Dospela k záveru, že boli splnené 

podmienky účasti podľa bodu č. 10 predmetnej výzvy zo strany všetkých troch uchádzačov. 

 

 

Vyhodnotenie ponúk uchádzačov: 

Pracovná skupina vyhodnotila ponuky uchádzačov podľa kritéria uvedeného vo výzve – 

najnižšia celková cena s DPH v EUR, v nasledovnom poradí: 

 



1. Alfa print, s.r.o. 

2. Marián Horváth – EUROCOMPANY   

3. ADC MEDIA, a.s.   

Identifikácia úspešného uchádzača:   

 

Alfa print, s.r.o., Robotnícka 1D, 036 01  Martin – cena zákazky: 1.900,80 EUR s DPH  

 

 

 

Členovia pracovnej skupiny - podpisy: 

 

 

Marián Mesiarik – správca budov, múzejný pedagóg ..............................................      

 

Ing. Valéria Budaiová – ekonómka                             ............................................... 

 

Gabriela Šándorová – lektorka     ............................................... 

 

          

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

za verejného obstarávateľa: 

 

                     Mgr. Viktória Tittonová, PhD. 

                                                                                                        riaditeľka HMF 

 

                                                                                            

 

Vo Fiľakove, dňa 25.11.2019 

 


