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Zápis z prieskumu trhu 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
 
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZVO”):  
 
Názov verejného obstarávateľa - Justičná akadémia Slovenskej republiky 
Sídlo: Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok  
Štatutárny zástupca:  JUDr. Peter Hulla, riaditeľ 
IČO: 37851624         
DIČ: 2021887967  
IČ DPH: SK 2021887967  
Tel.: 033/88 18 301        
Fax: 033/88 18 320         
E-mail: peter.hulla@justice.sk 
Internetová stránka: www.ja-sr.sk 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, P. O. Box 32, Bratislava 
Číslo účtu: SK25 8180 0000 0070 0019 4169                
 
2. Predmet obstarávania:  
Názov predmetu zákazky: Špecializované dvojdňové výročné konferencie pre sudcov a prokurátorov v 
jednotlivých oblastiach práva 
Názov konferencie: Pluralita účastníkov v hmotnom a procesnom práve 

Predmetom zákazky je organizácia dvojdňovej výročnej konferencie pre sudcov a prokurátorov.  
 
3. Dátum vykonania prieskumu trhu: (v tvare DD/MM/RRRR) 
06.06.2019 
 
4. Zoznam oslovených záujemcov v rozsahu názov a sídlo osloveného dodávateľa, meno a priezvisko 
kontaktnej osoby dátum oslovenia, informácia o skutočnosti, či sú oslovení záujemcovia oprávnení dodávať 
službu, tovar alebo prácu v rozsahu predmetu zákazky:  
 

 
P. 
č. 

 
názov a sídlo osloveného dodávateľa, meno 

a priezvisko kontaktnej osoby 

 

dátum 
oslovenia  

informácia o skutočnosti, či sú 
oslovení záujemcovia 
oprávnení dodávať službu, 
tovar alebo prácu v rozsahu 
predmetu zákazky  

1. innovative media, s. r. o, Námestie SNP 
13/100472 , Bratislava 811 06,  

06.06.2019  

e-mailom 

Oprávnený poskytovať službu 

2. Work in Balance s. r. o., Košická 49  

Bratislava-Ružinov 821 08 

06.06.2019  

e-mailom 

Oprávnený poskytovať službu 

3. EMPIRE Bratislava s. r. o., Vajnorská 100/A  

Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 

06.06.2019  

e-mailom 

Oprávnený poskytovať službu 

 
5. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
 
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH 
 
6. Spôsob vykonania prieskumu a identifikovanie podkladov, na základe ktorých boli ponuky 
vyhodnocované: 
 
Potenciálny poskytovatelia služieb boli oslovený s Výzvou na predloženie cenovej ponuky e-mailom.  
   
Ponuky boli vyhodnocované na základe predloženého Návrhu cenovej ponuky jednotlivých uchádzačov. 
  
Verejný obstarávateľ si na základe predložených dokladov / dokumentov a aj prostredníctvom dostupných 
registrov overil oprávnenie jednotlivých uchádzačov poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky 
a taktiež neexistenciu uloženia zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO.  
 
7. Predložené doklady:  
innovative media, s. r. o predložil: Návrh cenovej ponuky 
Work in Balance s. r. o. predložil: Návrh cenovej ponuky, kópiu výpisu z OR SR, ČV k § 32 ods. 1 písm. f) 
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EMPIRE Bratislava s. r. o. predložil: Návrh cenovej ponuky, kópiu výpisu z OR SR, ČV k § 32 ods. 1 písm. f) 
  
8. Vyhodnotenie prieskumu trhu, vrátane uvedenia dátumu vyhodnotenia ponúk, identifikácie 
a vyhodnotenia splnenia jednotlivých podmienok účasti (ak relevantné), identifikácie úspešného uchádzača 
a informácie o tom, ktorí z oslovených dodávateľov nepredložili ponuku, resp. predložili ponuku po termíne: 
 
Ponuky boli vyhodnotené dňa 12.06.2019. 
 
Podmienky účasti boli stanovené v zmysle § 117 ods. 5 ZVO a tie všetci uchádzači splnili.  
 
Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť Work in Balance s. r. o., Košická 49, Bratislava-Ružinov 821 
08 z dôvodu predloženia CP s najnižšou cenou v EUR s DPH, ktorá bola aj kritériom na vyhodnotenie ponúk. 
    
9. Uchádzači, ktorí predložili ponuku: 
 

 
P. 
č.  

Obchodné meno a sídlo alebo 
miesto podnikania uchádzača*: 

 
Dátum a čas 
predloženia 

ponuky 

 

 
Spôsob 

predloženia 
ponuky 

(osob./pošto
u/kuriér) 

 

Výška cenovej 
ponuky v EUR 
bez DPH 

Výška cenovej 
ponuky v EUR 
s DPH 

1. innovative media, s. r. o, Námestie SNP 
13/100472 , Bratislava 811 06, 

07.06.2019 o 
10:44 hod.  

e-mailom 10 460,40 12 552,48 

2. Work in Balance s. r. o., Košická 49  

Bratislava-Ružinov 821 08 

07.06.2019 o 
15:16 hod.  

e-mailom 9 929,49 11 915,39 

3. EMPIRE Bratislava s. r. o., Vajnorská 
100/A, Bratislava - mestská časť Nové 
Mesto 831 04 

11.06.2019 o 
10:15 hod. 

e-mailom 11 642,60 13 971,12 

 
10. Spôsob vzniku záväzku (zmluva, objednávka, ...): Objednávka 
 
11. Meno a priezvisko, funkcia a pracovisko zodpovednej osoby/osôb, ktorá/ktoré vykonala/vykonali 
prieskum trhu: Mgr. Dominika Zavadová, PhD.  
 
    Vyhlásenie: 
Vyhlasujem, že pri vykonávaní tohto prieskumu trhu som postupoval transparentne, odborne, v súlade so 
svojim najlepším presvedčením a nestranným spôsobom voči všetkým osloveným subjektom s dôrazom na 
účelné, efektívne a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov. 
   
V Pezinku, dňa 12.06.2019 
        
 

Vypracoval: 
                                                      ............................................................................................... 
      Mgr. Dominika Zavadová, PhD.  

odborný referent vzdelávania 
 

       
Schválil: 

                                                      ............................................................................................... 
      PhDr. Zuzana Kostolányiová  

vedúci útvaru ekonomiky, vnútornej správy a DP 
Omšenie, poverená vedením kancelárie akadémie 

 
 
Za Justičnú akadémiu SR: 

                                                      ............................................................................................... 
      JUDr. Peter Hulla  
        riaditeľ Justičnej akadémie SR 


