Príloha č.3 - Záznam z prieskumu trhu

Zápisnica z prieskumu trhu
Názov zákazky:

Virtuálny seminár NRCG 2020

Predmet zákazky:

Technické zabezpečenie, prenos a spracovanie
výstupov z viruálneho semináru

Druh zákazky (tovar/služba/práca):

Predmetom obstarania je technické zabezpečenie,
prenos a spracovanie výstupov z viruálneho semináru
"Voice of the client in career guidance", ktorý bude
organizovaný 30.9.2020. Požadujeme zriadenie LED
štúdia a zabezpečenie video produkcie, dodanie a
správu online streamingovej platformy, strih finálneho
video záznamu a vytvorenie video spotu zo semináru.

Kód CPV:

92110000-5 Výroba (tvorba) filmov a videozáznamov
a príbuzné služby
92121000-5 Distribúcia videozáznamov
1

Spôsob vykonania prieskumu trhu :

oslovenie dodávateľa

Dátum vykonania prieskumu trhu:

25.8.2020

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

30.9.2020

Kritérium na vyhodnocovanie ponúk 2:

najnižšia cena 40% a kvalita ponúknutých 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
HURRICANE s.r.o.
MLV.sk
webmeeting video s.r.o.

kontaktná osoba (tel.,
mail)

Dátum
oslovenia

Spôsob
oslovenia

Prijatá ponuka: áno
/ nie

Alexandra Mojžišová,
mojzisova@hurricane.sk

25.8.2020

mail

áno

25.8.2020

mail

áno

25.8.2020

mail

áno

Návrh na
plnenie kritéria
v Eur s DPH

poradie

Peter Takacs,
peter.takacs@mlv.sk
Radovan Rogos, 0905 750
642
rogos@webmeeting.video

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

kontaktná osoba (tel.,
mail)

Dátum
predloženia

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

Alexandra Mojžišová,
mojzisova@hurricane.sk

7.9.2020

2 290,00 €

1

MLV.sk, Račianska 22/A,
831 02 Bratislava

Peter Takacs,
peter.takacs@mlv.sk

28.8.2020

5 568,00 €

3

26.8.2020

1 351,20 €

2

webmeeting video s.r.o.,
Radovan Rogos, 0905 750
Južná trieda 1553/8, 040 01 642
Košice
rogos@webmeeting.video

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

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

HURRICANE s.r.o.

Sídlo:

Seberíniho 13, 821 03 Bratislava

web:

www.huricane.sk
2 290,00 €

Cena víťaznej ponuky v Eur s DPH:

Zdôvodnenie výberu:

Spoločnosť webmeeting video s.r.o síce predložila
najnižšiu ponuku, ale táto ponuka nevyhovuje
technickému riešeniu. Neponúka možnosť prenajať
virtuálne štúdio, túto službu by zabezpečili iba
prenajatím techniky, a prevádzku štúdia by sme
museli zabezpečiť vo vlastnej réžii. Firma HURRICANE
s.r.o ponúkla zabezpečenie celého prenosu, vrátane
produkcie. Táto spoločnosť má portfólio služieb
komplexnejšie, na trhu sú overení, a majú dobré
refencie. Nakoľko pre naše potreby sme stanovili váhu
ceny služby na 40 %, rozhodli sme sa prijať ponuku od
spoločnosti HURRICANE s.r.o, ktorá našim potrebám
vyhovuje viac.

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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