
ZÁZNAM Z PRIESKUM TRHU 
 
1. Identifikácia žiadateľa / prijímateľa ktorý zadáva zákazku 
Prijímateľom (ďalej tiež ako „Zadávateľ“) je osoba, ktorá nie je verejným obstarávateľom, ani 
obstarávateľom, ale ktorej verejný obstarávateľ poskytne časť finančných prostriedkov z NFP 
predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 % finančných prostriedkov na 
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb, pričom na túto osobu sa 
vzťahuje Metodický pokyn CKO č. 12 – verzia 7, ktorý je priamo uplatniteľný pre EŠIF 
s účinnosťou od 30.4.2020 a stanovuje pravidlá obstarávania pre tieto typy zákaziek: 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/3636_mp-cko-c-12-verzia-7.zip  
 

Obchodný názov: Ing. Ladislav Nyers - 3 STAR 
Sídlo: Mederčská 745/51, 94501 Komárno 
IČO: 37197240 
DIČ: 1020107319 
IČ DPH: SK1020107319 
Zastúpený: Ing. Ladislav Nyers 
Mobil: +421 902624625 
E-mail:  3star@3star.sk  
Web: http://www.3star.sk  

 
2. Názov zákazky 
„B2B marketingový ekosystém na potlač reklamných predmetov – marketingové služby (VO2)“ 
 
3. Predmet zákazky 
3.1 Stručný opis / vymedzenie predmetu zákazky: 
 Predmetom obstarávania je marketingová kampaň pre projekt s názvom „B2B 

automatizovaný návrhár na potlač reklamných predmetov a zaobstaranie inovatívnej 
technológie tlače“, ktorá sa skladá z offline a online marketingu.  

 Presná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 tejto výzvy, t.j. v Návrhu 
Zmluvy o poskytnutí služieb. 

 
3.2 Miesto dodania predmetu zákazky: 

Ing. Ladislav Nyers - 3 STAR 
Adresa prevádzky: Ul. Roľníckej školy 873/49, 945 01 Komárno 
 

3.3 Lehota dodania predmetu zákazky:  
Do 3.9.2020, t.j. do konca stanoveného harmonogramu pre vyššie uvedený projekt. 

 
4. Kritériá hodnotenia ponúk 
4.1 Jediným kritériom pri hodnotení ponuky je cena.  

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/3636_mp-cko-c-12-verzia-7.zip
mailto:3star@3star.sk
http://www.3star.sk/


4.2 Posudzuje sa cena bez DPH uvedená v Návrhu kúpnej zmluvy v cenovej ponuke 
uchádzača. Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie do cenovej 
ponuky.  

4.3 Všetky ceny uvedené v ponuke uchádzača musia byť vyjadrené v mene euro (EUR, €) 
a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. 

4.4 Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR 
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. 
z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o 
cenách. 

4.5 Do procesu vyhodnocovania budú zaradené len ponuky, ktoré splnia požiadavky na 
predmet zákazky a podmienky účasti. V prípade akýchkoľvek nejasností/potreby 
objasnenia a vysvetlenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky budú 
uchádzači vyzvaní na vysvetlenie resp. doplnenie cenovej ponuky. 

4.6 Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu  na celý predmet zákazky. 
Ostatní uchádzači budú neúspešní. 

 
5. Spôsob vykonania prieskumu a identifikovanie podkladov, na základe 

ktorých boli ponuky vyhodnocované 
 

a) zoznam oslovených dodávateľov : 
Názov, sídlo a IČO 

osloveného dodávateľa 
Dátum 

oslovenia 
Spôsob 

oslovenia 
Oprávnenie dodávať predmet 

zákazky (áno/nie) 
Prijatá 

ponuka:  
EggMap, s.r.o. 

Hornoštálska 273/11, 930 10 
Dolný Štál, IČO: 50046543 

8.7.2020 Emailom 
Obchodný register Okresného súdu 

Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 
36894/T 

ÁNO 

LengoMedia, s.r.o. 
Ul. J. Szinnyeiho 28, 945 01 
Komárno, IČO: 47383941 

8.7.2020 Emailom Obchodný register Okresného súdu 
Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 35137/N ÁNO 

Willex s.r.o. 
Ul. roľníckej školy 10, 945 01 

Komárno, IČO: 35964723 
8.7.2020 Emailom Obchodný register Okresného súdu 

Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 17328/N ÁNO 

 
b) zoznam predložených ponúk: 

Názov dodávateľa sídlo IČO Dátum a čas 
predloženia 

Spôsob 
predloženia 

EggMap, s.r.o. Hornoštálska 273/11, 930 
10 Dolný Štál 50046543 12. júla 2020 21:48 Emailom 

Willex s.r.o. Ul. roľníckej školy 10, 945 
01 Komárno 35964723 15. júla 2020 17:16 Emailom 

LengoMedia, s.r.o. Ul. J. Szinnyeiho 28, 945 
01 Komárno 47383941 17. júla 2020 15:49 Emailom 

 
c) Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

Názov dodávateľa Oprávnenie dodávať predmet zákazky Splnenie 
podmienok účasti 

EggMap, s.r.o. Zapísaná činnosť: reklamné a marketingové služby SPLNIL 

Willex s.r.o. Zapísaná činnosť: reklamná a propagačná činnosť SPLNIL 

LengoMedia, s.r.o. Zapísaná činnosť: reklamné a marketingové služby SPLNIL 



d) Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky a náležitosti ponuky: 

Názov dodávateľa Identifikačné údaje + 
Návrh zmluvy Požiadavky na predmet zákazky Výsledok 

EggMap, s.r.o. Predložené a potvrdené 
štatutárom 

Dodávateľom predložená ponuka 
spĺňa všetky požadované parametre 

a požiadavky Zadávateľa  

Splnil všetky 
požiadavky 
Zadávateľa 

Willex s.r.o. Predložené a potvrdené 
štatutárom 

Dodávateľom predložená ponuka 
spĺňa všetky požadované parametre 

a požiadavky Zadávateľa  

Splnil všetky 
požiadavky 
Zadávateľa 

LengoMedia, s.r.o. Predložené a potvrdené 
štatutárom 

Dodávateľom predložená ponuka 
spĺňa všetky požadované parametre 

a požiadavky Zadávateľa  

Splnil všetky 
požiadavky 
Zadávateľa 

 
e) vyhodnotenie ponúk z hľadiska návrhov na plnenia kritéria: 

Názov uchádzača 
Návrh na plnenie kritériaa poradie uchádzačov 

v EUR bez DPH PORADIE 

EggMap, s.r.o. 40 090,00 2. 

Willex s.r.o. 42 714,80 3. 

LengoMedia, s.r.o. 39 450,00 1. 

 
6. Identifikácia úspešného uchádzača 

• Názov:  LengoMedia, s.r.o. 
• Sídlo.  Ul. J. Szinnyeiho 28, 945 01 Komárno 
• IČO:   47383941 

 
7. Konečná zmluvná cena ponuky úspešného uchádzača 

• 39 450,00 EUR bez DPH 
 
8. Typ a podmienky realizácie zmluvy 
Typ zmluvy: 
• Výsledkom obstarávania bude Zmluva o poskytnutí služieb.  
• Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, bude 

predmetom štandardnej ex-post administratívnej a finančnej kontroly procesu verejného 
obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského 
orgánu pod Riadiacim orgánom. Schválenie zákazky v rámci štandardnej ex-post kontroly 
príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti 
vystavenej objednávky. 

• Uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku uzavretej Zadávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného 
príspevku. 

 
 



Miesto dodania predmetu kúpy: 
• Ing. Ladislav Nyers - 3 STAR 
• Adresa prevádzky: Ul. Roľníckej školy 873/49, 945 01 Komárno 
 
Lehota dodania predmetu kúpy:  
• Do 3.9.2020, t.j. do konca stanoveného harmonogramu pre vyššie uvedený projekt. 
 
Komárno, 20.7.2020 

 
 
 
--------------------------------- 
     Ing. Ladislav Nyers 
 


