Príloha č.3 - Záznam z prieskumu trhu

Zápisnica z prieskumu trhu
Názov zákazky:

Videovizitky NRCG

Predmet zákazky:

Vytvorenie videovizitiek s organizáciami zapojenými
do Národnej ceny kariérového poradenstva 2020 a
videa zo záverečnej konferencie
Predmetom obstarania je vytvorenie videovizitky so
zapojenými organizáciami v rámci propagácie súťaže
Národná cena kariérového poradenstva. Videovizitky
by mali byť krátke (max. 1 minúta), mali by obsahovať
odpovede na 3 otázky ohľadom práce zapojených
organizácií, doplnené nejakými grafikami súťaže,
hudobným podmazom a titulkami. Zvolený štýl môže
byť videovizitky.
Záujem máme o nasledovné:

Druh zákazky (tovar/služba/práca):

• Natočenie krátkych videovizitiek v 7 organizáciách:
4 organizácie v BA, 3 organizácie v Banskej Bystrici
• Strih a postprodukcia videí – 15 organizácií (8 z nich
dodá vlastné videomateriály)
• Natočenie a strih videa z live konferencie
(29.10.2020) – zábery z oceňovania, krátke vsuvky s
rozhovormi s organizátormi a ocenenými
organizáciami (trvanie: max 2 min.)

Kód CPV:

92110000-5 Výroba (tvorba) filmov a videozáznamov
a príbuzné služby

Spôsob vykonania prieskumu trhu 1:

internetový prieskum

Dátum vykonania prieskumu trhu:

27.8.2020

Lehota na predkladanie ponúk:
Doba platnosti zmluvy / rámcovej dohody do:
2

Kritérium na vyhodnocovanie ponúk :

29.10.2020
najnižšia cena 40% a kvalita ponúkaných služieb 60%

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

Jakub Kratochvíl

Jakub Kratochvíl,
0905301762,
jablko@jablko.sk

27.8.2020

mail

áno

Fabrico s.r.o.

Matej Chrvala,
0918476172,
matej@chrvala.sk

4.9.2020

mail

áno

Športujeme.sk

David, Zeman,
9080577775,
sportujeme@sportuje

7.9.2020

mail

áno

Návrh na
plnenie kritéria
v Eur s DPH

poradie

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

kontaktná osoba (tel.,
mail)

Dátum
predloženia

Jakub Kratochvíl

Jakub Kratochvíl,
0905301762,
jablko@jablko.sk

7.9.2020

2 930,00 €

1

Fabrico s.r.o.

Matej Chrvala,
0918476172,
matej@chrvala.sk

7.9.2020

8 358,00 €

3

Športujeme.sk

David, Zeman,
9080577775,
sportujeme@sportuje
me.sk

8.9.2020

2 880,00 €

2

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

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

Jakub Kratochvíl

Sídlo:

Šoltésovej 32, 811 08 Bratislava

web:
2 930,00 €

Cena víťaznej ponuky v Eur s DPH:

Zdôvodnenie výberu:

Dodávateľ bol vybraný na základe výhodnej cenovej
ponuky, kvalitného portfólia služieb a časovej
dostupnosti, nakoľko si natáčanie vyžaduje viacero
natáčacích dní vo viacerých mestách a následnú
zdĺhavú postprodukciu. Cenovo podobná ponuka od
športujeme.sk nebola vybratá, pretože dodávateľ v
požadovanom období negarantoval svoju dostupnosť.

Spôsob vzniku záväzku 3:

objednávka

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

podpis

funkcia

dátum

účtovník

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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