
Záznam z prieskum trhu  

1. Názov prijímateľa:     GOSPACE Tech s.r.o. 

Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava 

IČO: 46 939 849 

2. Predmet zákazky: Poskytovanie služieb v oblasti šírenia výsledkov projektu 

Fleximodo 

3. Druh zákazky (tovary/služby /stavebné práce)  služba 

4. Kód CPV: 79342000-3 Marketingové služby 

79342200-5 Propagačné služby 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:                           nevzťahuje sa pôsobnosť ZVO 

6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+: kód: 313041BFF4, Fleximodo – modulárne, vysoko presné 

a nákladovo efektívne IoT riešenie pre udržateľné 

a efektívne parkovanie na ulici, znížujúce premávku, 

znečistenie a CO2 pre mestá. 

7. Operačný program:    OPII – MH/DP/2021-12.1-33 

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:  zverejnenie výzvy na webovom sídle prijímateľa 

9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:  najnižšia hodinová odmena za poskytnuté služby v EUR 

(bez DPH) 

10. zoznam predložených ponúk3: 

Názov a sídlo uchádzača, ktorý predložil 
ponuku Dátum a čas predloženia  Návrh na plnenie kritéria4 

MiGulli, spol. s r.o., Černyševského 10, 
Bratislava – m.č. Petržalka, IČO: 52 282 236 19.08.2022, 15:37 32 EUR / hodina 

Ing. Manuela Kočišová – MANOLI, Doležalova 
15/B, 821 04 Bratislava, IČO: 47039051 22.08.2022, 10:35 19,17 EUR bez DPH / hodina 

JM ProdCopr, spol s r.o., Tomášikova 36, 080 
01 Prešov, IČO: 48 102 113 22.08.2022, 11:54 18,50 EUR bez DPH / hodina 

Peter Sekelský, Tureň 250, 903 01 Tureň, IČO: 
46405437 23.08.2022, 20:55 17 EUR / hodina 

ROYALTY Finance Group s.r.o., Záhřebská 
562/41, IČO: 17252440 23.08.2022, 23:39 283,33 EUR bez DPH / 

hodina 

 

11. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:  žiadna z ponúk nebola vylúčená 

 

 
1 Uviesť aký:  a) na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk, 

b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou 
hodnoty tovaru/služby/stavebnej práce,  

c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn.: Telefonický prieskum nie je akceptovaný.). 
2 Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo cena bez DPH. 
3 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili. 
4 napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH. 



Prijímateľ zoradil ponuky jednolivých uchádzačov v zmysle kritéria – najnižšia hodinová odmena bez DPH: 

1. poradie: Peter Sekelský, IČO: 46405437 
2. poradie: JM ProdCorp, spol. s r.o., IČO: 48 102 113 
3. poradie: Ing. Manuela Kočíšová – MANOLI, IČO: 47039051 
4. poradie: MiGulli, spol. s r.o., IČO: 52 282 236 
5. poradie: ROYALTY Finance Group s.r.o., IČO: 17252440 

12. Identifikácia úspešného uchádzača: Peter Sekelský, IČO: 46405437 

Obstarávateľ si overil v súlase s výzvou, či je uchádzač umiestnený ako prvý v poradí oprávnený dodávať 
požadované služby a to prostredníctvom výpisu zo živnostenského registra uchádzača. Uchádzač disponuje 
voľnou živnosťou Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky od 25.01.2018. 

13. Cena úspešného uchádzača5 : 17 EUR / hodina, uchádzač nie je platcom DPH 

14. Spôsob vzniku záväzku6: zmluva o poskytovaní služieb 

15. Podmienky realizácie zmluvy7: odo dňa účinnosti zmluvy do konca Projektu 
(predpokladaný koniec projektu: 31.05.2023), podľa potrieb a požiadaviek Obstarávateľa. 

16. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb: Ing. Pavol Turčina, konateľ 

17. Miesto a dátum vykonania prieskumu: 01.09.2022 

18. Prílohy8:

Príloha č. 1: Ponuka uchádzača Peter Sekelský

Príloha č. 2: Ponuka uchádzača JM ProdCorp, spol. s r.o.

Príloha č. 3: Ponuka uchádzača Ing. Manuela Kočišová - MANOLI

Príloha č. 4: Ponuka uchádzača MiGulli, spol. s r.o.

Príloha č. 5: Ponuka uchádzača ROYALTY Finance Group s.r.o.

Príloha č. 6: Výpis z obchodného registra / živnostenského registra jednotlivých uchádzačov

Ing. Pavol Turčina 

5 Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena. 
6 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod. 
7 Lehota plnenia a miesto realizácie. 
8 Uviesť a priložiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu medzi 
ktoré patrí aj printscreen z registra osôb so zákazom účasti vedený ÚVO. 

petersekelsky
Pencil


