Verejný obstarávateľ : MyMamy, o.z., Jánošíkova 70, 08001 Prešov
Predmet obstarávania : Výber organizátora podujatí v rámci projektu "Rôzne cesty k rovnosti"
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: zorganizovanie troch podujatí v rámci projektu "Rôzne cesty k rovnosti"
CPV kód: 79952000-2 Služby na organizovanie podujatí
Verejný obstarávateľ MyMamy, o.z., podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z.z. vyzval na základe
korešpondencie (e-mail) dňa 01.02.2022 – 6 záujemcov na zorganizovanie troch podujatí v rámci projektu
"Rôzne cesty k rovnosti":
1. PO.CITY, Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov, Prostejovská
4840/28, 080 01 Prešov, IČO: 42038995, e-mail: kinopocity@gmail.com
2. Different - občianske združenie,
bastakulturcentrum@gmail.com

Andrejová

88,

08637

Andrejová,

IČO:

30852552,

e-mail:

3. CINEFIL, Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov, Mäsiarska 468/35,
040 01 Košice-Staré Mesto, IČO: 42240549, e-mail: lukas@kinousmev.sk
4. Stromoradie s.r.o., Konštantínova 8337/7A, 08001 Prešov, IČO: 50508890, e-mail: info@stromoradie.sk
5. Park kultúry a oddychu, Príspevková organizácia, Hlavná 6395/50A, 08001 Prešov, IČO: 00187437, e-mail:
sekretariat@pkopresov.sk
6. Združenie WAVE, Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov, Mirka
Nešpora 1, 08001 Prešov, IČO: 42231175, e-mail: office@wave.sk
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, PO/SR , stanov o.z.

•

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.

Z dôvodu zisteného neuloženia vykonaných úprav vo výzve na predkladanie ponúk odoslanej uchádzačom dňa
01.02.2022 bola upravená výzva dňa 02.02.2022 opakovane poslaná všetkým osloveným uchádzačom s
uvedením upozornenia na zmeny v texte emailu.
V stanovenej lehote do 16.02.2022 do 12:00 predložili ponuky uchádzači:
Časť a) Tri 2 dňové filmové festivaly „FemFest“:
P.č.
1.
2.
3.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:
Združenie WAVE, Mirka Nešpora 1, 08001 Prešov,
IČO: 42231175
Different - občianske združenie, Andrejová 88, 08637
Andrejová, IČO: 30852552
PO.CITY, Prostejovská 4840/28, 080 01 Prešov,
IČO: 42038995

Dátum/spôsob
predloženia ponuky
15.02.2022/e-mail
16.02.2022/e-mail
16.02.2022/e-mail

Cena v EUR
bez DPH
8.250,00 €
Neplatič DPH
9.200,00 €
Neplatič DPH
7.750,00 €
Neplatič DPH
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Na základe prieskumu trhu bola podľa aritmetického priemeru doručených cenových ponúk vypočítaná
predpokladaná hodnota zákazky pre časť a) : 8.400,00 € bez DPH.
Časť b) Dve kampane „16 dní aktivizmu“:
P.č.
1.
2.
3.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:
Združenie WAVE, Mirka Nešpora 1, 08001 Prešov,
IČO: 42231175
Different - občianske združenie, Andrejová 88, 08637
Andrejová, IČO: 30852552
PO.CITY, Prostejovská 4840/28, 080 01 Prešov,
IČO: 42038995

Dátum/spôsob
predloženia ponuky
15.02.2022/e-mail
16.02.2022/e-mail
16.02.2022/e-mail

Cena v EUR
bez DPH
8.800,00 €
Neplatič DPH
10.600,00 €
Neplatič DPH
9.400,00 €
Neplatič DPH

Na základe prieskumu trhu bola podľa aritmetického priemeru doručených cenových ponúk vypočítaná
predpokladaná hodnota zákazky pre časť b) : 9.600,00 € bez DPH.
Časť c) Záverečná konferencia k projektu:
P.č.
1.
2.
3.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:
Združenie WAVE, Mirka Nešpora 1, 08001 Prešov,
IČO: 42231175
Park kultúry a oddychu, Príspevková organizácia, Hlavná
6395/50A, 08001 Prešov, IČO: 00187437
Different - občianske združenie, Andrejová 88, 08637
Andrejová, IČO: 30852552

Dátum/spôsob
predloženia ponuky
15.02.2022/e-mail
15.02.2022/e-mail
16.02.2022/e-mail

Cena v EUR
bez DPH
1.000,00 €
Neplatič DPH
694,00 €
Neplatič DPH
2.000,00 €
Neplatič DPH

Na základe prieskumu trhu bola podľa aritmetického priemeru doručených cenových ponúk vypočítaná
predpokladaná hodnota zákazky pre časť c): 1.231,33 € bez DPH.

Súčtom PHZ jednotlivých častí zákazky bola vypočítaná celková predpokladaná hodnota zákazky :
19.231,33 € bez DPH.
Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) spadá do limitu pre zákazky s nízkou hodnotou (t.j. do 70.000
eur bez DPH). Na základe bodu 11 výzvy na predkladanie ponúk je určenie predpokladanej hodnoty a určenie
úspešného uchádzača realizované jedným prieskumom trhu.
Uchádzač Different - občianske združenie predložil ponuku 16.02.2022 o 6:28 hod bez stanov o.z. na miesto
ktorých pravdepodobne omylom priložil výzvu na predkladanie ponúk. Stanovy o.z. bez vyzvania
doplnil 16.02.2022 o 8:31 hod.

Uchádzač Park kultúry a oddychu neuviedol vo svojej cenovej ponuke oprávnenie poskytovať dané služby ale
uviedol link na zverejnený štatút organizácie čo bolo vyhodnotené ako splnenie preukázania oprávnenosti
podľa §32 ods. 1. písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Taktiež na vyzvanie doplnil
informáciu že nie je platcom DPH, nakoľko z ich ponuky to nebolo možné jednoznačne identifikovať.
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Vyhodnotenie ponúk časti a) Tri 2 dňové filmové festivaly „FemFest“ na základe kritéria : najnižšej ceny
v eur s DPH.
P.č.
1.
2.
3.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:
PO.CITY, Prostejovská 4840/28, 080 01 Prešov, IČO: 42038995
Združenie WAVE, Mirka Nešpora 1, 08001 Prešov,
IČO: 42231175
Different - občianske združenie, Andrejová 88, 08637
Andrejová, IČO: 30852552

Cena v EUR
s DPH

Výsledné
poradie

7.750,00 €

1.

8.250,00 €

2.

9.200,00 €

3.

V zmysle bodu 13 výzvy na prekladanie ponúk uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu : je oprávnený
poskytovať požadované služby podľa §32 ods. 1. písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na
základe stanov občianskeho združenia.

Vyhodnotenie ponúk časti b) Dve kampane „16 dní aktivizmu“ na základe kritéria : najnižšej ceny v eur s
DPH.
Obchodné meno a sídlo uchádzača:

Cena v EUR
s DPH

Výsledné
poradie

1.

Združenie WAVE, Mirka Nešpora 1, 08001 Prešov,
IČO: 42231175

8.800,00 €

1.

2.

PO.CITY, Prostejovská 4840/28, 080 01 Prešov, IČO: 42038995

9.400,00 €

2.

3.

Different - občianske združenie, Andrejová 88, 08637
Andrejová, IČO: 30852552

10.600,00 €

3.

P.č.

V zmysle bodu 13 výzvy na prekladanie ponúk uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu : je oprávnený
poskytovať požadované služby podľa §32 ods. 1. písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na
základe stanov občianskeho združenia.
Vyhodnotenie ponúk časti c) Záverečná konferencia k projektu na základe kritéria : najnižšej ceny v eur s
DPH.
P.č.
1.
2.
3.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:
Park kultúry a oddychu, Príspevková organizácia, Hlavná
6395/50A, 08001 Prešov, IČO: 00187437
Združenie WAVE, Mirka Nešpora 1, 08001 Prešov,
IČO: 42231175
Different - občianske združenie, Andrejová 88, 08637
Andrejová, IČO: 30852552

Cena v EUR
s DPH

Výsledné
poradie

694,00 €

1.

1.000,00 €

2.

2.000,00 €

3.

V zmysle bodu 13 výzvy na prekladanie ponúk uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu : je oprávnený
poskytovať požadované služby podľa §32 ods. 1. písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na
základe štatútu organizácie.
Z obsahu zápisnice vyplýva, že uchádzači :
PO.CITY, Prostejovská 4840/28, 080 01 Prešov, IČO: 42038995
Združenie WAVE, Mirka Nešpora 1, 08001 Prešov, IČO: 42231175
Park kultúry a oddychu, Príspevková organizácia, Hlavná 6395/50A, 08001 Prešov, IČO: 00187437
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ponúkli najnižšiu cenu k jednotlivým častiam 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 objednávky úspešným uchádzačom.
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 16.02.2022

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

