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Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Cesta na Červený most č.6. 814 06 Bratislava
Z á p i s n i c a o z á k a z k e s n í z k o u h o d n o t o u č. PUSR-2019/13620-13/45441
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
predpisov v znení neskorších predpisov
1. Názov zákazky: Vytvorenie kompletného dokumentu v súlade so schválenou štúdiou
uskutočniteľnosti PAMIS pre potreby verejného obstarávania.
2. Predmet zákazky: Kompetencie Pamiatkového SR úradu umožňujú realizovať navrhnuté iniciatívy
ako jedinej inštitúcii štátnej správy.
Elektronizácia a informatizácia prostredia Pamiatkového úradu SR – PAMIS je najlepším
variantom z nasledujúcich dôvodov:
o zavádza plnohodnotnú elektronickú komunikáciu s Pamiatkovým úradom SR a krajskými
pamiatkovými úradmi,
o znižuje čas potrebný na vyhľadanie informácií o pamiatkovom fonde,
o umožní účinnejšie využitie personálnych zdrojov,
o konsoliduje dáta o pamiatkovej ochrane do jednotnej štruktúry a formy (údaje nebudú
rozdrobené v lokálnych súboroch na PC jednotlivých zamestnancov).
Technická špecifikácia predmetu zákazky:
Predmetný dokument bude finálne vypracovaný aj v spolupráci s našimi internými pracovníkmi, ktorí
budú súčinní počas celého procesu.
Dôležitým predpokladom je, že predmet zákazky musí byť v súlade so schválenou štúdiou
uskutočniteľnosti PAMIS a musí reflektovať požiadavky PÚSR a musí byť vypracovaný v dostatočnom
detaile, aby mohol byť použitý pre potreby VO.
3. Oslovení záujemcovia:
Dodávateľ – hosp. subjekt
(obchodné meno, adresa sídla
alebo miesto podnikania)

Kontaktná osoba
(e-mail, telefón)

Spôsob
oslovenia/dátum

1.

PROAGE, s.r.o., Hlavná 119, 040 01
Košice, IČO: 47406470

Ing. Lea Strmeňová
strmenova@proage.sk

e-mailom
03.06.2019

2.

EC Group s.r.o., Horná 65A, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 44909136

Peter Chlup
info@ecgroup.sk

e-mailom
03.06.2019

3.

Octigon, a.s., Prievozská 4D, 821
09 Bratislava, IČO: 35864711

Ing. Milan Šutjak, Ing.
Rudolf Vadovič,
info@octigon.sk

e-mailom
03.06.2019

Por.
č.

Poznámka

4. Uchádzači, ktorí predložili ponuky v listinnej/e-mailom, doručené v lehote na predkladanie
ponúk, resp. platné v čase vyhodnotenia:

Por.
č.

Dodávateľ - hospodársky
subjekt (obchodné meno,
adresa sídlam alebo
miesto podnikania)

Kontaktná osoba(email, telefón)

Návrh na
plnenie
kritéria/ cena
plnenia bez
DPH

Návrh na
plnenie
kritéria/
cena
plnenia
s DPH

Poradie

2
1.

PROAGE, s.r.o., Hlavná
119, 040 01 Košice, IČO:
47406470

Ing. Lea Strmeňová
14.500,strmenova@proage.sk

17.400,-

2.

2.

EC Group s.r.o., Horná
65A, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 44909136

Peter Chlup
info@ecgroup.sk

16.000,-

19.200,-

3.

3.

Octigon, a.s., Prievozská
4D, 821 09 Bratislava,
IČO: 35864711

Ing. Milan Šutjak, Ing.
Rudolf Vadovič,
info@octigon.sk

13.900,-

16.680,-

1.

5. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: nebol
6. Identifikácia úspešného uchádzača/vybraný dodávateľ: Octigon, a.s., Prievozská 4D, 821 09
Bratislava, IČO: 35864711
7. Obstarávacia cena : 13.900,- cena spolu bez DPH, cena spolu 16.680,- s DPH
8. Odôvodnenie výberu (najnižšia cena, ekonomicky najvýhodnejšia ponuka): najnižšia cena s DPH.
9. Doklady, ak sa požadovali: predložili všetci uchádzači - návrh na plnenie kritéria, príloha č. 2
vyhlásenie uchádzača, čestné vyhlásenie, OR.
10. Spôsob vzniku záväzku: (na základe zmluvy a/alebo objednávky a následnej fakturácie, iný
spôsob)

*Tento záznam je súčasne vyhlásením osoby vykonávajúcej a overujúcej verejné obstarávanie
o nestrannosti a správnosti uvedených informácií.

Zodpovedný zamestnanec: *Mgr. Marta Asia Laliková, referent VO

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

Dodržanie postupu vo verejnom obstarávaní overuje:
*JUDr. Michal Špánik projektový manažér

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

*Mgr. Lenka Ružičková – finančný manažér projektu

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

Dňa: 12.06.2019

