Prieskum trhu - vyhodnotenie
__________________________________________________________________________________

1.

Verejný obstarávateľ:
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
Hviezdoslavovo nám. 7
026 01 Dolný Kubín
IČO: 36145106

1.1.

Kontaktná osoba pre prieskum trhu:
Ing. Marta Rusnáková
Tel. 0905 390333
e-mail: projekty@oravskemuzeum.sk

2.

Predmet prieskumu trhu: Výroba prírodovedného dokumentárneho filmu

2.1.

Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je poskytnutie služby - výroba prírodovedného dokumentárneho filmu
v rámci realizácie projektu: „Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko –
slovenského pohraničia“
Cieľom filmu je populárno – náučným spôsobom priblížiť unikátny prírodný fenomén, ktorým
sú rašeliniská, nachádzajúce sa v Oravsko – nowotargskej kotline (poľská časť územia)
a v regióne Orava (slovenská časť územia). Film by mal obsahovať predstavenie regiónu
z hľadiska výskytu rašelinísk v minulosti aj v súčasnosti, vznik a vývoj rašelinísk, ich rozdelenie
a rozšírenie na Orave. Ťažiskom filmu je dokumentácia vybraných lokalít z hľadiska celkovej
charakteristiky (charakteru prostredia) a z hľadiska výskytu vybraných druhov rastlín
a živočíchov. Základom zhotovenia filmu je práca v teréne. Film je potrebné vyhotoviť vrátane
leteckých snímok (napr. drony), zostrihu, ozvučenia, načítania komentára a spracovania na
elektronické nosiče. Film sa zhotovuje na základe scenára dodaného zadávateľom.

3.

Rozsah poskytnutia služby: film bude v rozsahu 20 minút

4.

Lehota na predloženie cenovej ponuky bola určená do: 27.06.2017 do 8:00 hod.

5.

Zoznam oslovených subjektov:
Verejný obstarávateľ zaslal výzvu na predkladanie ponúk trom subjektom:
- GM Tel, s.r.o., Chočská 1529/9, 026 01 Dolný Kubín
- Pavol Láštic, Stred 389, 027 05 Zázrivá
- TV Oravia s.r.o., Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo

6.

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku:
V rámci lehoty určenej na predkladanie ponúk boli doručené tri cenové ponuky:
- Pavol Láštic, Stred 389, 027 05 Zázrivá
Ponúkaná cena: 5400,- EUR (nie je platcom DPH)
- VRANA, s.r.o., Horný val 9, 010 01 Žilina
Cena: 5450,- EUR (nie je platcom DPH)
- TV Oravia s.r.o., Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo
Cena: 8620,- EUR

7.

Vyhodnotenie ponúk:
- 1) Pavol Láštic, Stred 389, 027 05 Zázrivá
Ponúkaná cena: 5400,- EUR (nie je platcom DPH)

8.

Zdôvodnenie výberu:
V súlade s výzvou na predloženie ponúk ide o cenove najvýhodnejšiu ponuku.

V Oravskom Podzámku, 12.07.2017
Vypracovala:
Ing.Marta Rusnáková

