Príloha č.3 - Záznam z prieskumu trhu

Zápisnica z prieskumu trhu
Názov zákazky:

Grafické služby 30 rokov SAAIC

Predmet zákazky:

Redizajn loga a grafické služby 30 rokov SAAIC

Druh zákazky (tovar/služba/práca):

SAAIC oslavuje v roku 2022 30.výročie od svojho vzniku.
Pri tejto príležitosti pripravuje 10.mája 2022 uzavretú
oslavu pre zamestnancov a vybraných hostí. V rámci
marketingo-komunikačných príprav oslavy, je potrebné
obstarať grafické služby:
1. Redizajn súčastného loga SAAIC, ktoré by tento rok
fungovalo s pridaním doplnku "30 rokov"
2. Prípravu grafiky pre pozvánky oslavy
3. Grafické spracovanie a zalomenie brožúry, ktorú
dostanú hostia na oslave (predpokladaný rozsah strán:
cca 60, predpokladaný formát: 22x18cm)
4. Grafický návrh roll-upu

Kód CPV:

79822500-7 Grafické návrhy

Spôsob vykonania prieskumu trhu 1:

Prieskum trhu oslovením potenciálnych dodávateľov

Dátum vykonania prieskumu trhu:

10.2.2022

Lehota na predkladanie ponúk:

15.02.2022 do 14:00

Kritérium na vyhodnocovanie ponúk 2:

najnižšia cena

Dátum a číslo oznámenia o vyhlásení súťaže
návrhov uverejnenej vo Vestníku verejného
obstarávania (pri podlimitných zákazkách):
Tabuľka č.1: zoznam oslovených záujemcov:
Názov osloveného
dodávateľa

kontaktná osoba
(tel., mail)

Dátum oslovenia

Spôsob
oslovenia

Prijatá ponuka: áno
/ nie

GD IDENTITY, s.r.o.

richard.danel@gdide
ntity.sk

10.2.2022

mail

áno

Mymedia, s.r.o.

marek@mymedia.sk

10.2.2022

mail

áno

Khn office

martin@khn.sk

10.2.2022

mail

áno
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Tabuľka č.2: zoznam predložených ponúk - splnenie podmienok účasti:
kontaktná osoba
(tel., mail)

Dátum
predloženia

Splnenie
podmienok
účasti

GD IDENTITY, s.r.o.
Kúpeľná 514/14
962 31 Sliač

Richard Danel,
0903800973,
richard.danel@gdide
ntity.sk

15.02.2022
(09:51)

áno

Mymedia, s.r.o.
Tomášikova 30
821 01 Bratislava

Marek Vysopal, 0905
600 608,
marek@mymedia.sk

15.02.2022
(13:04)

áno

Khn office
Partizánska 2
811 03 Bratislava

Martin Kahan, 0902
360 768,
martin@khn.sk

15.02.2022
(12:26)

áno

Názov a sídlo uchádzača,
ktorý predložil ponuku

Poznámka

Tabuľka č.3: zoznam predložených ponúk - návrh na plnenie cenového kritéria a poradie uchádzačov:
Názov a sídlo uchádzača,
ktorý predložil ponuku

kontaktná osoba
(tel., mail)

Návrh na plnenie
cenového kritéria

Poznámka

Poradie

GD IDENTITY, s.r.o.
Kúpeľná 514/14
962 31 Sliač

Richard Danel,
0903800973,
richard.danel@gdide
ntity.sk

2 195,00 €

bez DPH (platca
DPH)

1

Mymedia, s.r.o.
Tomášikova 30
821 01 Bratislava

Marek Vysopal, 0905
600 608,
marek@mymedia.sk

2 325,00 €

bez DPH (platca
DPH)

2

Khn office
Partizánska 2
811 03 Bratislava

Martin Kahan, 0902
360 768,
martin@khn.sk

9 300,00 €

bez DPH (platca
DPH)

3

Tabuľka č.3: Zoznam vylúčených uchádzačov:
Názov vylúčeného uchádzača

Dôvod vylúčenia
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Tabuľka č.4: Identifikácia úspešného uchádzača:
Obchodné meno:

GD IDENTITY, s.r.o.

Sídlo:

Kúpeľná 514/14, 962 31 Sliač

web:

www.gdidentity.sk
2 634,00 €

Cena víťaznej ponuky v Eur s DPH:
Zdôvodnenie výberu:

Uchádzač predložil platnú ponuku v najnižšej sume.

Spôsob vzniku záväzku 3:

Objednávka

Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti:
zodpovedný zamestnanec
Ivana Geľhošová

podpis

funkcia

dátum

ZMVO

Súhlasím s predloženou dokumentáciou k verejnému obstarávaniu a jeho výsledkom:
zodpovedný zamestnanec
Jozef Detko

podpis

funkcia

dátum

výkonný riaditeľ

1

Uviesť aký spôsob prieskumu trhu bol vykonaný, či na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy, oslovením
dodávateľa, inzercia, telefonický prieskum…
2

Uviesť kritérium na vyhodnotenie ponuky, napríklad cena, ekologické požiadavky, rýchlosť dodania…

3

Napr. Zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru / služby, objednávka.
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