
Záznam z prieskum trhu  

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:  HOWK s.r.o., Strojárenská 3, 040 01 Košice 

2. Predmet zákazky:                 Svetelná technika  

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

4. Kód CPV:    31500000-1 Osvetľovacie zariadenia a elektrické   

      žiarovky 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:                    66 177,67  € 

6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:  Technologický rozvoj a zvýšenie konkurencieschopnosti v  

oblasti audiovizuálnych služieb. Kód projektu v 

ITMS2014+ 302031H841 

7. Operačný program:   Integrovaný regionálny operačný program 

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu:   na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného  

predloženia cien alebo ponúk, zverejnením na webovej 

stránke www.howk.sk 

9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk:  najnižšia cena s DPH  

a) zoznam oslovených dodávateľov: 

Názov 
osloveného 
dodávateľa 

Dátum 
osloveni

a 

Spôsob 
oslovenia 

Oprávnenie 
dodávať 
predmet 
zákazky 
(áno/nie) 

Spôsob 
overenia 

oprávnenost
i dodávať 
predmet 
zákazky 

Zákaz 
účasti vo 
verejnom 

obstarávaní 
(áno/nie) 

Spôsob 
overenia 
zákazu 

účasti vo 
verejnom 

obstarávaní 

Prijatá 
ponuka: 
áno/nie 

KVANT 
SHOW 

PRODUCTION
, s.r.o.  

3.2.2022 email áno 

www.orsr.s
k 

nie Uvo.gov.sk 

áno 

WALDO audio, 
s.r.o.  

 
3.2.2022 email áno 

www.orsr.s
k 

nie Uvo.gov.sk 
áno 

ShowMedia 
s.r.o.  

 
3.2.2022 email áno 

www.orsr.s
k 

nie Uvo.gov.sk 
áno 

b) zoznam predložených ponúk: 

Názov a sídlo uchádzača, 
ktorý predložil ponuku 

Dátum a čas 
predloženia / dátum 

vyhodnotenia 

Návrh na 
plnenie 
kritéria 

Vyhodnotenie 
splnenia podmienok Poznámka 

KVANT SHOW 
PRODUCTION, s.r.o. , 
Odborárska 23 
Bratislava - mestská časť 
Nové Mesto 831 02  
IČO: 50 628 330 
 

10.2.2022 
81 285,60 € s 

DPH   
 

podmienky účasti 
podľa §117 ZoVO   

WALDO audio, s.r.o. , 
Matice slovenskej 5 Prešov 
080 01  
IČO: 45 704 864  
 

11.2.2022 79 435,20  € s 
DPH 

podmienky účasti 
podľa §117 ZoVO  



ShowMedia s.r.o.  
Cintorínska 6 
Nižný Klátov 044 12 
IČO: 44 670 028  

15.2.2022 77 518,80 € s 
DPH 

podmienky účasti 
podľa §117 ZoVO  

 

c) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: snímka obrazovky so zverejnenou 

ponukou 

10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: neaplikuje sa 

11. Identifikácia úspešného uchádzača:    ShowMedia s.r.o. 

12. Spôsob vzniku záväzku:     Kúpna zmluva 

13. Podmienky realizácie zmluvy:                                         lehota plnenia do 12 mesiacov, miesto plnenia  

sídlo verejného obstarávateľa 

14. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb:  Ing. Peter Uhrin 

 

 

15. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    15.2.2022 Košice 

16. Prílohy:  

Príloha 1  Cenová ponuka spoločnosti KVANT SHOW PRODUCTION, s.r.o.  s prílohami (Email 
s doručením, Návrh uchádzača, Čestné vyhlásenie, Výpis z OR) 

Príloha 2  Cenová ponuka spoločnosti WALDO audio, s.r.o. s prílohami (Email s doručením, Návrh 
uchádzača, Čestné vyhlásenie, Výpis z OR) 

Príloha 3  Cenová ponuka spoločnosti ShowMedia s.r.o.  s prílohami (Email s doručením, Návrh 
uchádzača, Čestné vyhlásenie, Výpis z OR) 

Príloha 4 Register osôb so zákazom 

 


