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Zápisnica (č. 1/2022 – ZNH11) z vyhodnotenia ponúk 

podľa § 53 ods. 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:  Kysucké múzeum 

2. Sídlo verejného obstarávateľa/prijímateľa:  Moyzesova 50, 022 01 Čadca 

3. Predmet/názov zákazky:   Výstavné vitríny 

4. Druh postupu2:    zákazka s nízkou hodnotou so zverejnením 

5. Označenie v Úradnom vestníku EÚ:  nerealizovalo sa 

6. Označenie vo Vestníku VO vedeného ÚVO: nerealizovalo sa 

7. Dátum vyhodnotenia:                 11.02.2022 

8. Miesto vyhodnotenia:    Čadca 

9. Prítomní členovia komisie3:    Michaela Perďochová, Tomáš Adamčík 

10. Predložené žiadosti o vysvetlenie podľa § 48 ZVO4: 

Pred vyhodnocovaním ponúk boli 2 uchádzači požiadaní o vysvetlenie 

Uchádzač 1 – KAISER+KRAFT, s.r.o., - bol dodatočne požiadaný o dodanie vyplnenej tabuľky – prílohy č. 1 

výzvy návrh na plnenie kritérií, nakoľko vo svojej cenovej ponuke priložili len vlastný návrh na plnenie bez 

uvedenia DPH. Uchádzač obratom po vyzvaní doložil požadovanú tabuľku. 

Uchádzač 5 – REMOS spol. s r.o.- bol požiadaný o opravu  tabuľky – prílohy č. 1 výzvy návrh na plnenie 

kritérií, nakoľko bola nesprávne vyplnená z pohľadu vyhodnocovania samostatných častí zákazky. Uchádzač 

obratom po vyzvaní doložil požadovanú tabuľku. 

11. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky:  

ČASŤ A: 

Uchádzač 1 – KAISER+KRAFT, s.r.o., Štúrova 71/A, 949 01 Nitra, IČO: 36786080  ponuka zo dňa 2.2.2022 

Uchádzač 2 – RNDr. Narcis Kaiserová - MEDCOM, 83104 Bratislava-Nové Mesto, Stará Vajnorská 3022/37, 

IČO: 30173779 ponuka zo dňa 7.2.2022 

Uchádzač 3 – Legat Trade, s.r.o., Husova 819, 733 01 Karviná, Česká republika IČO: 27770494  ponuka zo dňa 

10.2.2022 

Uchádzač 4 – pingpong s. r. o., Hálkova 48 831 03 Bratislava, IČO: 44528281 ponuka zo dňa 11.2.2022 

Uchádzač 5 – REMOS spol. s r.o., Tomášikova 26, Bratislava 821 01, IČO: 35890941 ponuka zo dňa 11.2.2022 

 

ČASŤ B: 

Uchádzač 1 – KAISER+KRAFT, s.r.o., Štúrova 71/A, 949 01 Nitra, IČO: 36786080  ponuka zo dňa 2.2.2022 

Uchádzač 2 – RNDr. Narcis Kaiserová - MEDCOM, 83104 Bratislava-Nové Mesto, Stará Vajnorská 3022/37, 

IČO: 30173779 ponuka zo dňa 7.2.2022 

Uchádzač 3 – Legat Trade, s.r.o., Husova 819, 733 01 Karviná, Česká republika IČO: 27770494  ponuka zo dňa 

10.2.2022 

Uchádzač 4 – pingpong s. r. o., Hálkova 48 831 03 Bratislava, IČO: 44528281 ponuka zo dňa 11.2.2022 

 

 
1 Uvedie sa aj číslo podľa poradia v prípade, že bolo s ohľadom na vysvetľovanie podľa § 53 ods. 1 ZVO, alebo s 

ohľadom na realizáciu elektronickej aukcie, vypracovaných viacej zápisníc. 
2 Uvedie sa napr. podlimitná zákazka podľa § 112 ZVO, nadlimitná zákazka - verejná súťaž, nadlimitná zákazka 

- užšia súťaž a pod.  
3 Uvedú sa mená, alebo odkaz na prezenčnú listinu, ktorá je prílohou zápisnice. 
4 Uvedie sa stručný prehľad žiadostí o vysvetlenie/doplnenie ak nejaké boli riešené. 
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12. Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov 

úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy:  

ČASŤ A: Výstavná vitrína - vysoká 

Obchodné meno / názov 

uchádzača, sídlo / miesto 

podnikania uchádzača 

Poradie 

uchádzačov 

Návrh kritéria 

na vyhodnotenie 

ponúk 

predložené 

uchádzačom 

Podiel 

subdodávky 
Odôvodnenie 

REMOS spol. s r.o., Tomášikova 

26, Bratislava 821 01, IČO: 

35890941 

1. 2.209,86 € neuvedené  

KAISER+KRAFT, s.r.o., Štúrova 

71/A, 949 01 Nitra, IČO: 36786080   
2. 2.995,20 € neuvedené  

pingpong s. r. o., Hálkova 48 831 

03 Bratislava, IČO: 44528281 
3. 3.192,00 € neuvedené  

Legat Trade, s.r.o., Husova 819, 

733 01 Karviná, Česká republika 

IČO: 27770494  ponuka zo dňa 

10.2.2022 

4. 3.367,43 € neuvedené  

RNDr. Narcis Kaiserová - 

MEDCOM, 83104 Bratislava-Nové 

Mesto, Stará Vajnorská 3022/37, 

IČO: 30173779 

5. 3.382,54 € 

neuvedené 

 

 

ČASŤ B: Výstavná vitrína - stolová 

Obchodné meno / názov 

uchádzača, sídlo / miesto 

podnikania uchádzača 

Poradie 

uchádzačov 

Návrh kritéria na 

vyhodnotenie 

ponúk predložené 

uchádzačom 

Podiel 

subdodávky 
Odôvodnenie 

Legat Trade, s.r.o., Husova 819, 

733 01 Karviná, Česká republika 

IČO: 27770494  

1. 2.133,23 € neuvedené  

KAISER+KRAFT, s.r.o., Štúrova 

71/A, 949 01 Nitra, IČO: 36786080   
2. 2.416,32 € neuvedené  

RNDr. Narcis Kaiserová - 

MEDCOM, 83104 Bratislava-Nové 

Mesto, Stará Vajnorská 3022/37, 

IČO: 30173779 

3. 2.706,68 € neuvedené  

pingpong s. r. o., Hálkova 48 831 

03 Bratislava, IČO: 44528281 
4. 3.054,96 € neuvedené  

13. Zoznam uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na vysvetlenie podľa § 53 ods. 1 ZVO: -  

14. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: žiaden 

15. Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: - 

16. Ak ide o verejnú súťaž informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti: Posudzovanie splnenie 

podmienok účasti bolo realizované iba u uchádzačov, ktorí predložili najnižšiu cenovú ponuku 

v jednotlivých celkoch zákazky A) a B). Obaja uchádzači splnili podmienky účasti. 

17. Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu, alebo podpísal zápisnicu s výhradou: žiaden 

18. Záver vyhodnotenia ponúk: Komisia vyhodnotila ponuky na základe kritéria na hodnotenie ponúk a stanovila 

poradie uchádzačov podľa najnižšej predloženej ceny jednotlivých uchádzačov samostatne za logické celky 
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zákazky – časť A (výstavná vitrína – vysoká) a B ( výstavná vitrína – stolová).  Víťazným uchádzačom bude 

vystavená objednávka na dodanie tovaru podľa výsledkov v prieskume jednotlivých častí zákazky. 

19. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že táto zápisnica zodpovedá skutočnosti, čo 

potvrdzujú svojim podpisom. 

Mená a podpisy členov komisie: 

Ing. Michaela Perďochová 

Mgr. Tomáš Adamčík, PhD. 

 

Schválila: Mgr. Helena Kotvasová, riaditeľka múzea 

Miesto a dátum vypracovania zápisnice: Čadca, 11.2.2022 

 

Upozornenie: V zápisnici je potrebné uviesť všetky situácie, ktorými sa prijímateľ zaoberal a vysvetliť, 

ako sa s nimi vysporiadal, napr. uviesť zdôvodnenie, prečo požiadal o vysvetlenie, v prípade 

neakceptovania niektorého z dokumentov uviesť, prečo nepožiadal záujemcu / uchádzača o vysvetlenie 

a pod. 
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Príloha č. 4: Záznam z prieskumu trhu  

Záznam z prieskum trhu (vzor) 

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:  .......................................................................... 

2. Predmet zákazky:                 .......................................................................... 

3. Druh zákazky (tovary/služby /stavebné práce)  .......................................................................... 

4. Kód CPV:     .......................................................................... 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:                           .......................................................................... 

6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:  .......................................................................... 

7. Operačný program:    .......................................................................... 

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu5:   .......................................................................... 

9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk6:  .......................................................................... 

a) zoznam oslovených dodávateľov7 : 

Názov 

osloveného 

dodávateľa 

Dátum 

oslovenia 

Spôsob 

oslovenia 

Oprávnenie 

dodávať 

predmet 

zákazky 

(áno/nie) 

Spôsob 

overenia 

oprávnenosti 

dodávať 

predmet 

zákazky8 

Zákaz 

účasti vo 

verejnom 

obstarávaní 

(áno/nie) 

Spôsob 

overenia 

zákazu 

účasti vo 

verejnom 

obstarávaní 

Prijatá 

ponuka: 

áno/nie 

        

        

        

b) zoznam predložených ponúk9: 

Názov a sídlo uchádzača, 

ktorý predložil ponuku 

Dátum a čas 

predloženia / 

dátum 

vyhodnotenia 

Návrh na 

plnenie 

kritéria10 

Vyhodnotenie 

splnenia 

podmienok11 

Poznámka 

     

     

     

 

 
5 Uviesť aký:  a) na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk, 

b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou 

hodnoty tovaru/služby/stavebnej práce,  

c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn.: Telefonický prieskum nie je akceptovaný.). 
6 Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo cena bez DPH. 
7 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pozn.: Uvedené pravidlo platí pre zákazky s nízkou hodnotou, 

ak prijímateľ nezverejnil výzvu na webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na 

zakazkycko@vlada.gov.sk) 
8 Napr. webové sídlo www.orsr.sk, portál oversi.gov.sk alebo Zoznam hospodárskych subjektov, resp. v prípade 

zákazu účasti webové sídlo www.uvo.gov.sk a pre tento účel prijímateľ uchováva v dokumentácii k zadávaniu 

zákazky printscreen z registra osôb so zákazom účasti. 
9 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili. 
10 napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH. 
11 Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, 

požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).  
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c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení12: 

Identifikácia zdroja údaju 

Odkaz na 

internetovú stránku  

(ak relevantné) 

Identifikovaná 

suma/hodnota 

kritéria 

Poznámka 

    

    

    

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: 

10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: ............................................................. 

11. Identifikácia úspešného uchádzača:    ............................................................. 

12. Cena úspešného uchádzača13 :     ............................................................. 

13. Spôsob vzniku záväzku14:     ............................................................. 

14. Podmienky realizácie zmluvy15:                                         ............................................................. 

15. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb: ............................................................. 

16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    ............................................................. 

17. Prílohy16:  

 
12 Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje. 
13 Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena. 
14 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod. 
15 Lehota plnenia a miesto realizácie. 
16 Uviesť a priložiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu medzi 

ktoré patrí aj printscreen z registra osôb so zákazom účasti vedený ÚVO. 


