ZÁPISNICA
z vyhodnotenia 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 - dvojjazyčného zborníka príspevkov z medzinárodnej konferencie
s názvom
„Pamiatky rodov Koháryovcov a Coburgovcov od Tekova po Gemer” /
„A Koháry és a Coburg család emlékezete Barstól Gömörig“
v nasledovnom rozsahu:

Zloženie pracovnej skupiny obstarávateľa zostavenej za účelom vyhodnotenia cenových
ponúk (ďalej len pracovná skupina):
Ing. Valéria Budaiová – ekonómka
Mgr. Bianka Vozárová – archeologička
Marián Mesiarik – správca budov, múzejný pedagóg
Výzva na predkladanie cenovej ponuky zo dňa 06.11.2018 (ďalej len výzva), zverejnená na
internetovej stránke HMF, bola zaslaná trom subjektom podnikajúcim v oblasti predmetu
zákazky – tlačiarenské a publikačné služby, tlač kníh: Alfa print, s.r.o., Robotnícka 1D, 036
01 Martin; LC.print plus s.r.o., Komenského 9, 984 01 Lučenec; Zoltán Reisz – Vegart,
Tajovského 10, 986 01 Fiľakovo
Na výzvu odpovedal do stanoveného termínu jeden uchádzač, a dvaja ďalší na základe
zverejnenej výzvy na webovej stránke predložili cenovú ponuku s uvedením návrhu na
plnenie kritérií hodnotenia ponúk určených obstarávateľom, t.j. cena s DPH v EUR – 100 %,
v súlade s požadovanými kritériami zákazky.
Identifikácia uchádzačov:
-

Alfa print, s.r.o., Robotnícka 1, 036 01 Martin
DOLIS GOEN, s.r.o. Sklenárska 6, 811 02 Bratislava
DMC, s.r.o., Riečna 2541/3, 942 01 Šurany – Časť Nitriansky Hrádok

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Pracovná skupina vyhodnocovala dňa 26.11.2018 cenové ponuky z hľadiska splnenia
požiadaviek obstarávateľa, ako boli uvedené vo výzve. Dospela k záveru, že podmienky
účasti podľa bodu č. 10 predmetnej výzvy boli splnené zo strany všetkých uchádzačov, avšak
firma DMC, s.r.o. nesplnila všetky potrebné náležitosti uvedené vo výzve – neoznačila
poštovú obálku zaslanej cenovej ponuky nápisom „Súťaž – neotvárať“.
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Návrh uchádzačov na plnenie kritérií:
Alfa print, s.r.o. – cena zákazky: 1.782,00 EUR s DPH
Platnosť uvedenej cenovej ponuky – neuvedená
DOLIS GOEN, s.r.o. – cena zákazky: 1.956,90 EUR s DPH
Platnosť uvedenej cenovej ponuky – neuvedená
DMC, s.r.o. – cena zákazky: 2.266,- EUR s DPH
Platnosť uvedenej cenovej ponuky – neuvedená
Vyhodnotenie ponúk uchádzačov:
Pracovná skupina vyhodnotila ponuky uchádzačov podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk
uvedeného vo výzve – najnižšia celková cena s DPH v EUR, v nasledovnom poradí:
1. Alfa print, s.r.o.
2. DOLIS GOEN, s.r.o.
3. DMC, s.r.o.
Identifikácia úspešného uchádzača:
Alfa print, s.r.o., Robotnícka 1D, 036 01 Martin – cena zákazky: 1.782,00 EUR s DPH.

Členovia pracovnej skupiny – podpisy:
Ing. Valéria Budaiová

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

Mgr. Bianka Vozárová

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

Marián Mesiarik

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

Mgr. Viktória Tittonová, PhD.
riaditeľka HMF
za obstarávateľa
Vo Fiľakove, dňa 28.11.2018
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