
2022 

 

Informácia o výsledku prieskumu trhu 

 
(Zákazka malého rozsahu do 10 000 EUR – výnimka podľa § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zákazka realizovaná prieskumom trhu prostredníctvom výzvy na predkladanie ponúk podľa 

Smernice NR-S-451-2022 zo dňa 31.03.2022, upravujúca zadávanie zákaziek na dodanie 

tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb v podmienkach Dopravného 

podniku mesta Žiliny s.r.o.) 

 
 

Názov zákazky: „Tvorba komplexnej grafickej identity – logotyp, logomanuál. Tvorba novej 

ideovej identity – hlavný slogan a posolstvo pre dlhodobú komunikáciu DPMŽ. Tvorba dizajn 

manuálu pre používanie komplexnej grafickej identity.“ 

 
Predpokladaná hodnota zákazky:  6 500,00 EUR bez DPH 

Dátum začatia prieskumu trhu:  05.08.2022   

Dátum vyhodnotenia prieskumu trhu:  17.08.2022  

Hodnotiace kritérium:  

Predložené ponuky sa vyhodnocovali na základe pomeru kvality spracovania kreatívneho 

návrhu a ceny spolu za celý predmet zákazky bez DPH.  

 Kritérium č. 1: Kvalita spracovania kreatívneho návrhu 

Za kritérium č. 1 mohol uchádzač získať najviac 60 bodov. 

 Kritérium č. 2: Cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky 

Za kritérium č. 2 mohol uchádzač získať najviac 40 bodov. 

Ako úspešný bol vyhodnotený ten uchádzač, ktorý získal najvyšší súčet bodov spolu za 

kritérium č. 1 a č. 2. 

Vyhodnotenie: 

 

Umiestnenie  Uchádzač 
Počet získaných bodov za hodnotiace 

kritériá 
Poznámka 

1. 

M KREO, s.r.o., 

Murgašova 

1298/16,  

010 01  Žilina, 

IČO: 43979033 

Kritérium č. 1: Kvalita spracovania 

kreatívneho návrhu =  56,33 bodov 

Kritérium č. 2: Cena v EUR bez DPH za 

celý predmet zákazky = 14,69 bodov 

Súčet bodov spolu za kritérium č. 1 a 2 =  

71,02 bodov 

Úspešný uchádzač. 

2. 

1DD s.r.o., 

Nábrežie sv. 

Cyrila 380/45, 

971 01  Prievidza, 

IČO: 47032286 

Kritérium č. 1: Kvalita spracovania 

kreatívneho návrhu =  22 bodov 

Kritérium č. 2: Cena v EUR bez DPH za 

celý predmet zákazky = 40 bodov 

Súčet bodov spolu za kritérium č. 1 a 2 =  

62,00 bodov 

 

3. 

innovative media, 

s.r.o.,  

Fialová 4023/2C, 

851 07  Bratislava 

– mestská časť 

Petržalka,  

IČO: 48113654 

Kritérium č. 1: Kvalita spracovania 

kreatívneho návrhu =  31,33 bodov 

Kritérium č. 2: Cena v EUR bez DPH za 

celý predmet zákazky = 12 bodov 

Súčet bodov spolu za kritérium č. 1 a 2 =  

43,33 bodov 

 



Vybratý (úspešný) uchádzač: M KREO, s.r.o., Murgašova 1298/16, 010 01  Žilina, IČO: 

43979033 

 

 

 

 
Vypracoval: Oddelenie verejného obstarávania 

 
V Žiline, 18.08.2022 

 


