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Záznam z vykonaného zadania zákazky 
 

a) Údaje poskytnuté verejným obstarávateľom 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Inštitút Slovenskej rektorskej konferencie 

Konventná 1 
811 02 Bratislava 
IČO: 31772412 

 
 
Kontaktná osoba za verejného obstarávateľa:  Mária Čikešová 
(uvedie sa meno a priezvisko osoby, ktorá vykonáva prieskum trhu) 
 
Opis predmetu zákazky:  
a) Grafické spracovanie a tlač publikácie Higher Education in the SR 2017 na základe dodaných 
podkladov vrátane dopravných nákladov na miesto dodania: 

a) Rozsah: cca 80 strán 
b) Formát:  A5 
c) Obálka: farebná 4 + 0, lesklá s lesklým laminom na vonkajšej strane, lepená väzba, 
d) Vnútro: farebná 4 + 4, obojstranné, papier 80g 
e) náklad: 1 000 kusov. 

Poznámka: Publikácia bude celofarebná s fotografiami, každá prezentovaná vysoká škola bude 
mať jednu dvojstranu s rovnakým dizajnom, menia sa fotografie a text; vysoké školy sú 
zoradené podľa typu na verejné, štátne a súkromné a tomu zodpovedá aj farebnosť. 
b) Plná elektronická verzia publikácie vo formáte pdf. a v 35 samostatných súboroch 

venovaných jednotlivým vysokým školám vo formáte pdf.  
Poznámka: Elektronická verzia publikácie, bude zverejnená a voľne dostupná na webovom 
sídle www.srk.sk.  
Termín dodania zákazky: september 2017 
 

b) Spôsob vykonania prieskumu trhu: zverejnené na www.srk.sk 
 

c) Údaje poskytnuté podnikateľmi : 
 
1. Identifikačné údaje podnikateľa:  ZION, s. r. o., Pálfyho 42, 900 25 Chorvátsky Grob 
                                                                 IČO: 45 490 741 
Kontaktná osoba za podnikateľa: Ing. Soňa Švantnerová  
Ponúkaná cena s DPH za predmet zákazky:  2 440,00 eur 
      

d) Odôvodnenie výberu uchádzača: cena v rozsahu zadania zákazky, jediná ponuka  
 
Meno a podpis osoby, ktorá prieskum trhu vykonala:  Mária Čikešová 
 
 

e) Meno a podpis osoby zodpovednej za zadávanie zákazky s nízkymi hodnotami: Mária 
Čikešová 

 

http://www.srk.sk/
http://www.srk.sk/
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f) Dátum vykonania prieskumu trhu:  6. 9. 2017 (posun z dôvodu čerpania dovolenky 
zamestnanca) 

 
g) Identifikácia úspešného uchádzača: ZION, s. r. o., Pálfyho 42, 900 25 Chorvátsky Grob, 

IČO: 45 490 741 
 
                               
                           
Čestné vyhlásenie 
 
(Mgr. Mária Čikešová)      (generálna sekretárka) 
………………………………………….........................................                     ……………………………………… 
meno, priezvisko, titul                                                                            zamestnanec vo funkcii 
 
Týmto vyhlasujem, že v uskutočnenom prieskume trhu zameranom na výber uchádzača na 
predmet zákazky: Grafické spracovanie a tlač publikácie 
- som bol(a) nestranný(á), 
- počas prebiehajúceho prieskumu trhu som neposkytoval(a) získané informácie o 
cenách za predmet zákazky podnikateľom ani žiadnym iným osobám. Získané informácie až 
po vyhotovenie a podpísanie záznamu z vykonaného prieskumu trhu som považoval(a) za 
dôverné. 
 
Bratislava 6. septembra 2017                       

Mária Čikešová, v. r.  
                                                                                         …………………………............ 
                                                                                                         podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


