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Záznam z prieskumu trhu 
 

    
Záznam z prieskumu trhu pre zákazku s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Obchodné meno / Názov Peter a Lucia s. r. o. 

Poštová adresa Školské námestie 391/32  

Mesto Rohožník 

PSČ 906 38 

IČO 50402269 

Kontaktná osoba  Ing. Peter Škyrta, PhD. 
 

1. Názov zákazky: Služby projektového riadenia a administrácie +  Publicita, informovanosť 
 

2. Predmet zákazky:  Služby projektového riadenia a administrácie; Publicita,  informovanosť 
 

3. Druh zákazky:  služby 
 

4. Kód CPV: 72224000-1:  Poradenstvo pri riadení projektov 
 

5. Názov projektu a kód ITMS2014+: , projekt “Peter a Lucia, svadobný salón s príbehom“ realizovaný v 
rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2016 , ITMS 2014 kód 302031G399 
 
 
 

6. Predmet zákazky:  
Služby projektového riadenia a administrácie - Riadenie projektu počas realizácie zahŕňajúce 
organizačné a administratívne zabezpečenie aktivít projektu v zmysle harmonogramu, finančného 
riadenia projektu (okrem vedenia účtovníctva) spracovanie žop s prílohami a dokumentami, 
predkladanie monitorovacích správ do ukončenia projektu. Predpokladaný rozsah poskytovaných 
služieb  250 hod. 
Publicita, informovanosť - Zabezpečenie publicity projektu, aktivít a spôsobov financovania zo zdrojov 
EU a štátneho rozpočtu oprávnenými formami v súlade s pravidlami informovania o projektoch. 
Predpokladaný rozsah poskytovaných služieb 21 hod.   
 
 

7. Požadovaný termín a miesto dodania1:  
Miesto alebo miesta realizácie predmetu zákazky: V mieste sídla uchádzača resp. podľa potreby. 
Termín dodania služieb je priebežne počas doby trvania projektu najmä v jeho úvodnej časti  na 
základe Zmluvy.  
 

8. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia celková cena v EUR s DPH 
   

9. Spôsob vykonania prieskumu trhu:  
Na základe výzvy / oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk   
 

 

 
1 Uvádza sa iba ak bola zaslaná Výzva na predloženie ponuky 
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10. Zoznam oslovených a vyhodnocovaných potenciálnych uchádzačov/subjektov: 

 

P. 
č. 

Dodávateľ/ poskytovateľ/ 
zhotoviteľ: 

obchodné meno, adresa sídla, 
resp. miesta podnikania, IČO 
(ak relevantné) 

Dátum 
oslovenia2 

Dátum 
a spôsob 
predloženia 
ponuky 

Splnenie 
podmienok 
účasti  

Cena v Eur 
bez DPH 

Cena 
s DPH  

Poznámka 

1.  Mgr. Marcela Galbová 
91101 Trenčín, Piaristická 
258/13 , ICO 50386182 

16.3.2020,               
e-mailom  

24.3.2020                   
e-mailom 
 

áno 6395,60  6395,60  Neplatca DPH 

2. MARTES TN, s.r.o. 
Nám. sv. Anny 3146/21 
Trenčín 911 01  
ICO:  36 345 091   

16.3.2020,                     
e-mailom 

25.3.2020                    
e-mailom 

áno 5420  6504  Platca PDH 

3. TZC, s.r.o.,                             
Gen. Viesta 38,                             
911 01 Trenčín, ICO 
44612974 

16.3.2020,                 
e-mailom 

23.3.2020,                   
e-mailom 

áno 6491,5  6491,5  Neplatca DPH 

 
           
 
 
 
 11. Identifikácia vybraného dodávateľa pre: 
 
Mgr. Marcela Galbová, 91101 Trenčín, Piaristická 258/13 , ICO 50386182 
 
12. Konečná zmluvná cena pre: 

 
6395,6  EUR  - úspešný uchádzač nie je platcom DPH 
 
13. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: Zmluva 

 
 

  

14. Iné skutočnosti (napr. spôsob dopravy, inštalácie, servisné podmienky)----- 
 
15. Overenie spôsobilosti záujemcov dodávať predmet plnenia 
Prehlasujem, že som overil, či sú oslovení alebo identifikovaní záujemcovia oprávnení dodávať tovary, uskutočňovať stavebné práce 
alebo poskytovať služby3 v rozsahu predmetu zákazky a že nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
 
16.  Miesto a dátum vyhodnotenia predložených ponúk:  

 Meno a priezvisko Podpis Dátum, miesto 

Osoba poverená vykonaním 
prieskumu trhu* 

Tomáš Hanulík  16.3.2020, Trenčín 

 
 
*Vyhlasujem, že v súvislosti s vyhodnotením zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom 
a potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé. 
 

 
2 Nevypĺňa sa ak je ponuka prevzatá z web stránky dodávateľa/poskytovateľa/zhotoviteľa. V prípade ak oslovený uchádzač 
nepredložil ponuky ostatné stĺpce sa nevypĺňajú. V poznámke sa uvedie, že uchádzač ponuku nepredložil. 
3 Nehodiace prečiarknite 
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Prílohy:  
- Súťažné podklady - Výzva na predloženie ponuky + príloha č.1, príloha č.2 
- Email – zaslanie Výzvy na predloženie cenovej ponuky  
- Emaily – 3x cenové ponuky  

 

 
 
 

Dátum a miesto: Trenčín, 28.3.2020                           .......................................................                                                   
                               zodpovedná osoba za prieskum 
 


