Príloha č.3 - Záznam z prieskumu trhu

Zápisnica z prieskumu trhu
Názov zákazky:
Predmet zákazky:

Konferencia 2021 Hybrid
Grafický návrh vizuálu, technické zabezpečenie,
prenos a spracovanie výstupov z hybridnej
konferencie

Druh zákazky (tovar/služba/práca):

Predmetom obstarania je technické zabezpečenie
(návrh technického riešenia hybridnej konferencie,
skúška pripojenia pred podujatím, technické
zabezpečenie celého podujatia (zabezpečenie
kvalitného prenosu zvuku aj obrazu), spracovanie
výstupu z konferencie vo forme krátkeho videa
(scenár videa bude dodaný zo strany obstarávateľa).
Súčasťou zákazky je aj grafický návrh vizuálu
konferencie, ktorý sa bude používať v rámci
komunikácie a propagačných materiáloch (pozvánka,
broadcast grafika, reklamné predmety a pod.).
Konferencia:
Druh konferencie - hybridný typ eventu (realizácia
konferencie v hoteli Carlton + online prenos)
Dátum konferencie: 07.12.2021 (06.12.2021 skúška
pripojenia), časové rozpätie: tlačová konferencia 08:00-16:00, online prenos - 09:30-13:00
Technické požiadavky: Spíkri prítomní v hoteli (v
prípade zhoršenej pandemickej situácii, nutné
technické spojenie so spíkrami). V programe
požadujeme jedno hlavné pódium a jedno
"sekundárne", ktoré sa zapojí do programu iba v
niektorých časových slotoch. Počas celého dňa by mal
byť priestor klásť spíkrom otázky formou platformy,
napr. prostredníctvom sli.do, ktoré budeme
moderovať.

Kód CPV:

79822500-7 Grafické návrhy
92100000-2 Filmové služby a videoslužby

Spôsob vykonania prieskumu trhu 1:

Prieskum trhu oslovením potenciálnych dodávateľov

Dátum vykonania prieskumu trhu:

22.09.2021

Lehota na predkladanie ponúk:

04.10.2021

Doba platnosti zmluvy / rámcovej dohody do:

31.12.2021
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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

CREATIVE PRO, a.s.

hruzova@creativepro.a
gency, 0910766796

22.09.2021

mail

áno

Hurricane, s.r.o.

duraj@hurricane.sk,
0905 620 516

22.09.2021

mail

áno

Mill Valley, s.r.o.

peter.takacs@mlv.sk,
0903212220

22.09.2021

mail

nie

EVENT LADS, s.r.o.

info@eventlads.sk,
0949811316

24.09.2021

mail

nie

poradie

Tabuľka č.2: zoznam predložených ponúk v lehote na predkladanie ponúk:
kontaktná osoba (tel.,
mail)

Dátum
predloženia

Návrh na
plnenie kritéria
v Eur bez DPH

CREATIVE PRO, a.s.
Matúšova 7106/56
811 04 Bratislava

Mgr. Katarína Hruzová,
hruzova@creativepro.a
gency, 0910766796

04.10.2021

11 965,75 €

2

HURRICANE, s.r.o.
Seberíniho 13
821 03 Bratislava

Tomáš Forgáč,
forgac@hurricane.sk,
0904 754 122

04.10.2021

11 907,04 €

1

Názov a sídlo uchádzača,
ktorý predložil ponuku
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Tabuľka č.3: Zoznam vylúčených uchádzačov:
Názov vylúčeného uchádzača

Dôvod vylúčenia

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

HURRICANE, s.r.o.

Sídlo:

Seberíniho 13, 821 03 Bratislava

web:

www.hurricane.sk
14 288,50 €

Cena víťaznej ponuky v Eur s DPH:
Zdôvodnenie výberu:

Uchádzač predložil platnú ponuku a splnil všetky
určené podmienky účasti. Celková ponuka tohto
uchádzača bola najnižšia.

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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