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Záznam z prieskumu trhu 
 
 
 

    

Záznam z prieskumu trhu pre:  

 
Zákazku s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
zákazku, na ktoré  sa uplatňujú ustanovenia zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 iné: ............................................................................................................. 

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Obchodné meno / Názov Občianske združenie Cibulák 

Poštová adresa Popudinské Močidľany č. 176 

Mesto Popudinské Močidľany 

PSČ 90 861 

IČO 42 165 270 

Kontaktná osoba  Vladimír Chrenka 

tel. č.  +421 903 154 628 

e. mail info@ibulafest.sk 

adresa hlavnej stránky verejného 
obstarávateľa /URL/ 

www.cibulafest.eu 

 
2. Názov zákazky  „OZ Cibulák – marketing“ 

 
 
3. Predmet zákazky (opis predmetu zákazky, technické parametre, požadované množstvo) Dodanie 
marketingových služieb na podporu festivalovej aktivity v podobe marketingu cez mediálnu komunikáciu 
k verejnosti, zviditeľnenie spoločnosti na 
2 umeleckom trhu a následné zvýšenie dopytu po originálnom hudobno-kultúrno spoločenskom 
podujatí. 
 
 
 
4. Požadovaný termín a miesto dodania Do 12 mesiacov od účinnosti zmluvy, miesto dodania podľa 
opisu predmetu zákazky 
 
 
5. Spoločný slovník obstarávania 
79340000-9 Reklamné a marketingové služby 
 79341000-6 Reklamné služby 
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6. Dátum zverejnenia výzvy na súťaž na internetovej stránke (povinné pre zákazky nad 15  000 €)1: 
24.05.2020 
 
 
7. Zoznam oslovených potenciálnych uchádzačov/subjektov: 

P. 
č. 

Dodávateľ/poskytovateľ/zhoto
viteľ: 

obchodné meno, adresa sídla, 
resp. miesta podnikania, IČO (ak 

relevantné) 

Kontaktná osoba 
Tel. číslo / email 

Spôsob a dátum 
oslovenia 

Poznámka 

1. ACCESS Production, s.r.o. 
 

Jozef Mikláš 24.06.2020 
mailom 

 

2. Reflecions, s.r.o. Peter Frolo 24.06.2020 
mailom 

 

3. ZOOM CREATIVE, s.r.o. Eduard Genserek 24.06.2020 
mailom 

 

 

8. Zoznam uchádzačov/subjektov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk 

Tabuľka bude vyplnená, ak bola ako kritérium na vyhodnotenie ponúk zvolená najnižšia cena s/bez DPH 

                                                           
1 Pri zákazkách do 30 000 € ak nebola výzva na súťaž, uviesť formu získania ponúk 

P

Č 

Dodávateľ/poskytovateľ/zho
toviteľ: 

a) obchodné meno 
b) adresa sídla, resp. miesta 

podnikania 
c) IČO (ak je to relevantné) 

Splne

nie 

podm

ienok 

účasti 

Cena 

spolu bez 

DPH (EUR) 

DPH 20% 

(EUR) 

Celková 

cena spolu 

s DPH 

(EUR) 

Dátum a čas 

predloženia 

ponuky 

Pora

die 

uch

ádza

ča 

1

. 

a) ACCES Production, s.r.o. 

áno 64 800,00 12 960,00 77 760,00 

06.07.2020 

O 18:10 hod 

mailom 

1. 
b

) 

Bystrická 16 
902 01  Pezinok 
 

c) IČO: 44 543 450 

2

. 

a) Reflecions, s.r.o. 

áno 66 100,00 13 220,00 79 320,00 

08.07.2020 

O 20:06 hod 

mailom 

2. b

) 

Kadnárova 29, 831 51 

Bratislava 
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9. Kontrola zoznamu dokladov požadovaných vo výzve na súťaž2: 

Ide o vzor tabuľky, pokiaľ bude prijímateľovi predložený väčší počet ponúk je potrebné tabuľku primerane 
upraviť. 

PČ Zoznam dokladov3 

Subjekt č. 1 Subjekt č. 2 Subjekt č. 3 

Obchodné meno Obchodné meno Obchodné meno 

Adresa sídla, resp. 
miesta podnikania 

Adresa sídla, 
resp. miesta 
podnikania 

Adresa sídla, resp. 
miesta podnikania 

IČO (ak je to 
relevantné) 

IČO (ak je to 
relevantné) 

IČO (ak je to 
relevantné) 

 
Výpis z obchodného 
registra 

ACCES 
Production, s.r.o. 
Bystrická 16 
902 01  Pezinok 
IČO: 44 543 450 

Reflecions, s.r.o. 
Kadnárova 29, 
831 51 
Bratislava 
IČO: 45 930 830 

ZOOM CREATIVE, 
s.r.o. 
Medená 10, 974 05 
Banská Bystrica 
IČO: 36 721 786 

 
Zoznam o evidencii so 
zákazom účasti vo VO 

ACCES 
Production, s.r.o 
Bystrická 16 
902 01  Pezinok 
IČO:44 543 450 

Reflecions, s.r.o. 
Kadnárova 29, 
831 51 
Bratislava 
IČO: 45 930 830 

 
ZOOM CREATIVE, 
s.r.o. 
Medená 10, 974 05 
Banská Bystrica 
IČO: 36 721 786 
 

 
10. Identifikácia vybraného dodávateľa/zhotoviteľa/poskytovateľa: 
 
 
11. Zdôvodnenie výberu: 

  Najnižšia cena bez DPH 
  Najnižšia cena s DPH 
  Ponuka s najlepším pomerom ceny a kvality 

                                                           
2V rámci kontroly dokladov je potrebné overiť skutočnosť, či sú oslovení záujemcovia oprávnení dodávať službu, tovar alebo prácu v 

rozsahu predmetu zákazky,  

3 V prípade dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, sa pri doklade o oprávnení dodávať tovar/uskutočňovať stavebné 

práce/poskytovať službu predkladá výpis z obchodného registra,  živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie (uviesť). 

c) IČO: 45 930 830 

3

. 

a) ZOOM CREATIVE, s.r.o. 

áno 66 900,00 13 380,00 80 280,00 

07.07.2020 

O 13:23 hod 

mailom 

3. 
b

) 

Medená 10, 974 05 

Banská Bystrica 

 

c) IČO: 36 721 786 
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12. Konečná zmluvná cena 77 760,00EUR vrátane DPH  

(ak úspešný uchádzač/subjekt nie je platiteľom DPH, uvedie sa cena v EUR bez DPH, na túto skutočnosť 
uchádzač/subjekt upozorní). 
 

13. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: 

  Objednávka 
  Zmluva 
  Rámcová dohoda 
  Iné:Zmluva o poskytovaní reklamných služieb 

 

 

14. Overenie spôsobilosti záujemcov dodávať predmet plnenia 

Prehlasujem, že som overil, či sú oslovení záujemcovia oprávnení dodávať tovary, uskutočňovať stavebné 

práce alebo poskytovať služby4 v rozsahu predmetu zákazky a že nemajú uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní 

Overené v: www.orsr.sk, www.uvo.go.sk 

 

16. Miesto a dátum vyhodnotenia predložených ponúk:  

 
Meno a priezvisko Podpis Dátum 

Osoba poverená 

vykonaním prieskumu 

trhu* 

Ing. Lenka Kivoňová  13.07.2020 

Osoba zodpovedná za 

vykonanie prieskumu 

trhu* 

Mgr. Peter Potecký  13.07.2020 

 
*Vyhlasujem, že v súvislosti s vyhodnotením zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu 
k potenciálnym dodávateľom a potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé. 
 

Prílohy:       

  Preukázateľne odoslané výzvy na súťaž 
  Doklad o zverejnení výzvy na stránke Prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle (zákazky nad 

30 000 €) 
  Ponuky od oslovených subjektov s preukázaným dátumom ich doručenia 
  Výpočet bodov za každého uchádzača a za každé kritérium (ak relevantné) 
  Ďalšia predložená dokumentácia 

 

                                                           
4 Nehodiace prečiarknite 

http://www.orsr.sk/
http://www.uvo.go.sk/
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Dátum a miesto: 13.07.2020        Mgr. Peter Potecký          
                                                        
           zodpovedná osoba za prieskum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


