
Príloha č.3 - Záznam z prieskumu trhu

Názov zákazky:

Predmet zákazky:

Druh zákazky (tovar/služba/práca):

Kód CPV:

Spôsob vykonania prieskumu trhu 1:

Dátum vykonania prieskumu trhu:

Lehota na predkladanie ponúk:

Doba platnosti zmluvy / rámcovej dohody do: 27.5.2022

Kritérium na vyhodnocovanie ponúk 2:

Oslovenie potenciálnych dodávateľov

31.1.2022

najnižšia cena

Zápisnica z prieskumu trhu

Dátum a číslo oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov 

uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania (pri 

podlimitných zákazkách): 

Catering NRCG

Cateringové služby pre "Career guidance shaping 

communities and societies"

Predmetom zákazky sú cateringové služby pre 

cezhraničný seminár "Career guidance shaping 

communities and societies", ktorý bude prebiehať v 

Bratislave v dňoch 25.-27.05.2022.                                    

Požadované služby:                                                                                               

25.05.2022 Večerná recepcia (40 účastníkov)                        

- Welcome drink (prosecco, víno), finger food, 

zákusky, voda, káva, čaj (od 17:00 do 20:00)                                                                                           

26.05.2022 Seminár (40 účastníkov)                                        

- 2xcoffee break (10:00-10:30, 13:00-13:30): sladké a 

slané pečivo, ovocie, voda, káva, čaj                                                               

1x teplý bufet (12:00-13:00): s vege a lacto-free 

alternatívou                                                                                      

27.05.2022 Seminár (40 účastníkov)                                        

- 1xcoffee break (10:00-10:30): sladké a slané pečivo, 

ovocie, voda, káva, čaj                                                               

1x teplý bufet (12:00-13:00): s vege a lacto-free 

alternatívou                                                                                     

-  dovoz občerstvenia, prenájom inventáru, personál 

(obsluha) počas 3 dní                                                

55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál
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Tabuľka č.1: zoznam oslovených záujemcov:

Názov osloveného 

dodávateľa

kontaktná osoba (tel., 

mail)

Dátum 

oslovenia

Spôsob 

oslovenia

Prijatá ponuka:  áno 

/ nie

Soupa, s.r.o.                              

Kozia 11                                 

811 03 Bratislava

info@soupa.sk 31.1.2022 mail áno

Roxy Catering, s.r.o.  

Bajkalská 29/E                        

821 02 Bratislava        

roxy@roxycatering.sk 9.2.2022 mail áno

SHARKAM B&B CATERING, 

s.r.o.                                   

Krokusová 3                         

821 07 Bratislava

gec@sharkam.eu 17.2.2022 mail áno

Tabuľka č.2: zoznam predložených ponúk v lehote na predkladanie ponúk:

Názov a sídlo uchádzača, 

ktorý predložil ponuku

kontaktná osoba (tel., 

mail)

Dátum 

predloženia

Návrh na 

plnenie kritéria 

v Eur s DPH

poradie

Soupa, s.r.o.                              

Kozia 11                                 

811 03 Bratislava

Martina Felix 

Maženská, 

0908370582, 

info@soupa.sk

6.2.2022           3 878,50 € 1

Roxy Catering, s.r.o.  

Bajkalská 29/E                        

821 02 Bratislava        

Patrik Varga, 

0903456662, 

patrik.varga@roxycate

ring.sk

10.2.2022           5 206,20 € 2

SHARKAM B&B CATERING, 

s.r.o.                                                      

Krokusová 3                         

821 07 Bratislava

Alexandra Benkovská, 

0907888500 

benkovska@sharkam.e

u

23.2.2022        10 989,96 € 3
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Tabuľka č.3: Zoznam vylúčených uchádzačov:

Tabuľka č.4: Identifikácia úspešného uchádzača:

Obchodné meno:

Sídlo:

web:

Cena víťaznej ponuky v Eur s DPH:

Zdôvodnenie výberu:

Spôsob vzniku záväzku 3:

Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti: 

zodpovedný zamestnanec funkcia dátum

Ivana Geľhošová ZMVO

Súhlasím s predloženou dokumentáciou k verejnému obstarávaniu a jeho výsledkom:

zodpovedný zamestnanec funkcia dátum

Jozef Detko Výkonný riaditeľ

2 Uviesť kritérium na vyhodnotenie ponuky, napríklad cena, ekologické požiadavky, rýchlosť dodania…
3 Napr. Zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru / služby, objednávka.

                                                                             3 878,50 € 

Názov vylúčeného uchádzača Dôvod vylúčenia

podpis

1 Uviesť aký spôsob prieskumu trhu bol vykonaný, či na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy, oslovením 

dodávateľa, inzercia, telefonický prieskum…

podpis

Uchádzač predložil platnú ponuku a splnil všetky 

určené podmienky účasti. Celková ponuka tohto 

uchádzača bola najnižšia.

Objednávka

Soupa, s.r.o.

Kozia 11, 811 03 Bratislava

www.soupa.sk

Page 3

http://www.soupa.sk/
http://www.soupa.sk/
http://www.soupa.sk/


Page 4


