
 

 

 

 

 

 

Postupy pri verejnom obstarávaní v podmienkach 

APVV 

 

Príloha č. 5 Záznam o prieskume trhu 

 

 

Záznam z prieskumu trhu 

 
Zadávanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Predmet zákazky:  Právne služby pre APVV 

 

Verejný obstarávateľ:  Agentúra na podporu výskumu a vývoja 

 

Druh postupu:  Prieskum trhu vykonaný prostredníctvom výzvy na 

predkladanie ponúk 

 

Výzva na predkladanie 

ponúk odoslaná dňa:   17.1.2020 

 
Dátum spracovania záznamu: 3.2.2020 

 

a) Osoby, poverené vyhodnotením ponúk 

 

P. č. Priezvisko, meno, titul Právo vyhodnocovať 

Osoba zodpovedná za proces prieskumu trhu: 

1. Ing. Alena Bokrošová Áno 

Osoba zodpovedná za predmet zákazky: 

2. JUDr. Stanislav Mydlo Áno 

 

 

b) Zoznam oslovených dodávateľov: 

 

 

P. č. 
Oslovený dodávateľ 

Dátum a čas  

zaslania Výzvy 

Spôsob zaslania Výzvy 

poštou/e-mailom 

 

1. 

JUDr. Ing. Miroslav Čipák, 

miroslavcipak@cipak.sk  
17.1.2020, 8:26 e-mailom 

 

2. 

JUDr. Peter Erdős, erdos@akerdos.sk  
17.1.2020, 8:27 e-mailom 

 

3. 

JUDr. Dušan Daňový, 

dusandanovy@gmail.com  
17.1.2020, 8:27 e-mailom 
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Postupy pri verejnom obstarávaní v podmienkach 

APVV 

 

 

c) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie 

ponúk: 

 

P. č. 

Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania 

uchádzača 

Dátum, čas 

a spôsob 

predloženia 

ponuky 

osobne/poštou/

e-mailom 

Návrh na 

plnenie 

kritérií 

súťažné 

kritérium 

Poradie 

úspešnosti 

ponúk 

 

1. 
JUDr. Dušan Daňový 

Nám.M.Benku 15, 811 07 

Bratislava 

22.1.2020, 12:05 130 € s DPH 2. 

 

2. 
Advokátska kancelária 

JUDr. Ing. Miroslav Čipák 

Vazovova 9/b, 811 07 

Bratislava 

24.1.2020, 8:16 120 € s DPH 1. 

 

d) Informácie o vyhodnotení ponúk 

 

P. č. 

Obsah ponuky 

Požadovaný podľa Výzvy na 

predkladanie ponúk 

Uchádzač č. 1 Uchádzač č. 2 

1. 
Hodinová sadzba za 

poskytovanie služieb 
120 € s DPH 130 € s DPH 

 

e) Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: 

 

f) Dôvody vylúčenia ponúk obsahujúcich neobvykle nízke ceny: 

 

g) Identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením 

dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy: 

P. č. 

 

Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania uchádzača 

 

1. 

 

Advokátska kancelária 

JUDr. Ing. Miroslav Čipák 

Vazovova 9/b, 811 07 Bratislava 

 

Dôvod úspešnosti ponuky: 

Úspešný uchádzač predložil najnižšiu cenovú ponuku na predmet zákazky. Verejný 

obstarávateľ preto jeho ponuku prijíma ako úspešnú.  

 

Prílohy: - výpisy zo zoznamu advokátov 

 

Osoba zodpovedná za zrealizovanie prieskumu trhu: 

 

 ................................................... 

 

Osoba zodpovedná za opis predmetu zákazky: 

 

 ................................................... 


