Príloha č.3 - Záznam z prieskumu trhu

Záznam z prieskumu trhu
Názov zákazky:

Inzercia

Predmet zákazky:

Inzercia

Druh zákazky (tovar/služba/práca):

Predmetom zákazky je zabezpečenie publikovania
tlačenej inzercie pre účely oznamov pripravených
akcií, alebo propagácie programu. Tlačené
periodiká budú vyberané s ohľadom na cieľovú
skupinu, typ periodika, regionálne pokrytie a
celkový dosah. Vzhľadom na uvedené faktory bude
zákazka zadávaná priamo vybraným periodikám.
Periodiká na uverejnenie inzercie nebudú preto
vyberané len na základe najnižšej ceny, ale s
ohľadom na vyššie uvedené kritériá a v súlade s
odsúhlaseným komunikačným plánom (viď príloha).
Ďalej sa inzercia využíva na hľadanie personálnych
zdrojov obstarávateľa. Podklady vrátane grafickej
úpravy dodá objednávateľ.

Kód CPV:

79340000-9 Reklamné a marketingové služby
79342200-5 Propagačné služby

Spôsob vykonania prieskumu trhu 1:

porovnanie cenníkov jednotlivých printových médií

Dátum vykonania prieskumu trhu:

október - november 2019

Lehota na predkladanie ponúk:
Porovnanie ceny (váha 40%), pokrytia (váha 30%) a
cieľovej skupiny čitateľov (váha 30%)

Kritérium na vyhodnocovanie ponúk 2:
Dátum a číslo oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov
uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania (pri
podlimitných zákazkách):
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Tabuľka č.1: zoznam oslovených záujemcov:
Názov osloveného
dodávateľa

kontaktná osoba (tel., mail)

Dátum
oslovenia

Spôsob
oslovenia

Prijatá ponuka:
áno / nie

denník KORZÁR

Szénayová Katarína,
0915895665,
katarina.szenayova@korzar.sk

4.11.2019

mail

áno

Petit Press a.s. / SME

Šima Marián, 0903252199,
martin.martinsky@petitpress.s
k

3.10.2019

mail

áno

Nezisková organizácia
Dobrá škola

Burjan Vladimír, 02/63812689,
burjan@casopisdobraskola.sk

16.10.2019

mail

áno

Perex a.s. / Pravda

Hejduk Peter, 0918721204,
phejduk@perex.sk

16.10.2019

mail

áno

Rodina a škola

Pajtinka Ľubomír,
uciteliazneba@gmail.com,
0904 700 570

16.10.2019

mail

áno

Mafra Slovakia a.s. / HN

Hurbánková Klaudia,
kludia.hurbankova@mafraslov
akia.sk, 02/48238154

12.11.2019

mail

áno
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Tabuľka č.2: zoznam predložených ponúk v lehote na predkladanie ponúk:
Názov a sídlo uchádzača,
ktorý predložil ponuku

Návrh na
plnenie kritéria
v Eur s DPH

kontaktná osoba (tel., mail)

Dátum
predloženia

denník KORZÁR

Szénayová Katarína,
0915895665,
katarina.szenayova@korzar.sk

4.11.2019

612,00 €

vybrané

Petit Press a.s. / SME

Šima Marián, 0903252199,
martin.martinsky@petitpress.s
k

3.10.2019

5 664,00 €

vybrané

Nezisková organizácia
Dobrá škola

Burjan Vladimír, 02/63812689,
burjan@casopisdobraskola.sk

13.11.2019

240,00 €

vybrané

Perex a.s. / Pravda

Hejduk Peter, 0918721204,
phejduk@perex.sk

16.10.2019

2 862,00 €

vybrané

Rodina a škola

Pajtinka Ľubomír,
uciteliazneba@gmail.com,
0904 700 570

16.10.2019

480,00 €

vybrané

Mafra Slovakia a.s. / HN

Hurbánková Klaudia,
kludia.hurbankova@mafraslov
akia.sk, 02/48238154

12.11.2019

2 520,00 €

vybrané
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poradie

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

Dôvod vylúčenia

Tabuľka č.4: Identifikácia úspešného uchádzača:
Obchodné meno:
Sídlo:
web:
Cena víťaznej ponuky v Eur s DPH:
Zdôvodnenie výberu:
Spôsob vzniku záväzku 3:

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

funkcia

Jana Popelišová

účtovník

podpis

1

dátum

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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