Verejný obstarávateľ : MyMamy, o.z., Jánošíkova 70, 08001 Prešov
Predmet obstarávania : Tvorba dokumentárneho filmu, YouTube videa a video spotov
Postup : Zákazka na poskytnutie služieb - prieskum trhu

ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU

Postup zákazky: zákazka podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z.(ďalej zákona) na poskytnutie služieb
Predmet zákazky: tvorba dokumentárneho filmu, YouTube videa a video spotov v rámci projektu "Rôzne cesty
k rovnosti"
CPV kód: 92111000-2 Tvorba (výroba) filmov a videozáznamov

Verejný obstarávateľ MyMamy, o.z., podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z.z. vyzval na základe
korešpondencie (e-mail) dňa 08.01.2022 – 3 záujemcov na predloženie cenovej ponuky na tvorbu
dokumentárneho filmu, YouTube videa a video spotov v rámci projektu "Rôzne cesty k rovnosti":
1. Filmdock s. r. o., Na Stebníčku 533/17, 08633 Zborov, IČO: 54013364, e-mail: info@filmdock.sk
2. uuu, s. r. o., Vodná 941/6, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46642561, e-mail:
robert@onomatopoje.sk
3. 32 C s.r.o., Košťova 8, 04001 Košice, IČO: 45887705, e-mail: miso.hudak@gmail.com
Oslovený uchádzači:
•

sú oprávnený poskytovať dané služby podľa §32 ods. 1. písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní na základe výpisu z OR/SR.

•

nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

•

V súlade s §40 ods. 6 písm. f) zákona nie je známy dôvod na vylúčenie z titulu zistenia konfliktu záujmov
podľa § 23 zákona.

V stanovenej lehote do 18.01.2022 do 12:00 predložili ponuky 3 uchádzači:
P.č.
1.
2.
3.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

Dátum/spôsob
predloženia ponuky

32 C s.r.o., Košťova 8, 04001 Košice, IČO: 45887705

16.01.2022/e-mail

uuu, s. r. o., Vodná 941/6, 04001 Košice - mestská časť Staré
Mesto, IČO: 46642561
Filmdock s. r. o., Na Stebníčku 533/17, 08633 Zborov, IČO:
54013364

17.01.2022/e-mail
18.01.2022 o 7:56
hod./e-mail

Cena v EUR
bez DPH
7.450,00 €
Neplatca DPH
8.600,00 €
Neplatca DPH
8.850,00 €
Neplatca DPH

Na základe prieskumu trhu bola podľa aritmetického priemeru doručených cenových ponúk
vypočítaná predpokladaná hodnota zákazky : 8.300,00 € bez DPH.
V zmysle bodu 11 výzvy na predkladanie ponúk výsledná PHZ spadá do limitu zákazky s nízkou
hodnotou uvedeného v čl. 4.14 bod 6 príručky pre prijímateľa a projektového partnera - Finančný
mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 2014 – 2021 (t.j. do 20.000,00 € bez DPH). Určenie
predpokladanej hodnoty a určenie úspešného
uchádzača je realizované jedným prieskumom
trhu (úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka).

Verejný obstarávateľ : MyMamy, o.z., Jánošíkova 70, 08001 Prešov
Predmet obstarávania : Tvorba dokumentárneho filmu, YouTube videa a video spotov
Postup : Zákazka na poskytnutie služieb - prieskum trhu

Vyhodnotenie ponúk na základe kritéria : najnižšej ceny v eur s DPH.
P.č.
1.
2.
3.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:
32 C s.r.o., Košťova 8, 04001 Košice, IČO: 45887705
uuu, s. r. o., Vodná 941/6, 04001 Košice - mestská časť Staré
Mesto, IČO: 46642561
Filmdock s. r. o., Na Stebníčku 533/17, 08633 Zborov, IČO:
54013364

Cena v EUR
s DPH

Výsledné
poradie

7.450,00 €

1.

8.600,00 €

2.

8.850,00 €

3.

V zmysle bodu 13 výzvy na prekladanie ponúk uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu : je oprávnený poskytovať
dané služby podľa §32 ods. 1. písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na základe výpisu z OR
SR : (služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov).
Z obsahu zápisnice vyplýva, že uchádzač: 32 C s.r.o., Košťova 8, 04001 Košice, IČO: 45887705, ponúkol najnižšiu
cenu za celý predmet zákazky v porovnaní s ostatnými uchádzačmi, ďalej splnil:
•

požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve,

•

podmienky stanovené v § 117 ods. 5 zákona,

Poverená osoba preto doporučuje verejnému obstarávateľovi zaslať objednávku úspešnému uchádzačovi
v zmysle bodu 11 výzvy na predkladanie ponúk. V bode 6 výzvy na predkladanie ponúk je omylom uvedené
že výsledkom verejného obstarávania bude : Zmluva o dielo podľa obchodného zákonníka. Nakoľko zmluvné
podmienky netvorili prílohu výzvy na predkladanie ponúk, tato chyba nemohla mať vplyv na výšku
predložených ponúk a teda ani na výsledné vyhodnotenie. Taktiež nemôže byť považovaná za diskriminačnú.
Žiaden uchádzač nepožiadal o vysvetlenie nesúladu uvedeného v bodoch 6 a 11. V zmysle §117 ods. 7 je
objednávka postačujúca forma obchodného vzťahu vzhľadom na rozsah a zložitosť plnenia zákazky.
Ako osoba poverená vyhodnotením ponúk čestne prehlasujem, že pri získavaní a spracúvaní informácii
v procese verejného obstarávania bol dodržaný princíp dôvernosti a nestrannosti a že vo vzťahu k uchádzačom
som nestrannou osobou a nie je mi známy konflikt záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní.

Osoba poverená vyhodnotením

Prešov, dňa 18.01.2022

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

