Ľubomír Kočiš, K cintorínu 1511/13, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Záznam z prieskum trhu
1. Názov prijímateľa:

Ľubomír Kočiš

2. Názov zákazky:

Jednostranná olepovačka hrán – 1 ks

3. Predmet zákazky:

Dodanie tovaru - Jednostranná olepovačka
hrán – 1 ks

4. Druh zákazky (tovar/služba/práce):

Tovary

5. Kód CPV:

42637000-0

6. Predpokladaná hodnota zákazky:

174 590,00 € bez DPH

7. Názov projektu a kód ITMS2014+:
Názov: Posilnenie konkurencieschopnosti firmy Ľubomír Kočiš obstaraním inovatívnej technológie
na výrobu nábytku
Kód: 313031F193
8. Operačný program:

Výskum a inovácie

9. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:

Na základe výzvy / oslovenia dodávateľov a
následného predloženia ponúk

10.Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:

Najnižšia cena za predmet zákazky
v EUR bez DPH

11.Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný3:
a) zoznam oslovených dodávateľov4:
Dátum
oslovenia

Spôsob
oslovenia

Oprávnenie
dodávať predmet
zákazky (áno/nie)

Prijatá ponuka:
áno/nie

EXCELLENT CD, spol. s
r.o., Š. Moyzesa 3, P.O.
Box 124, 960 01 Zvolen

06. 11. 2018

Priame
oslovenie,
e-mail

áno

nie

ITALCOMMA Slovakia,
s.r.o., Dolné Rudiny 1,
010 01 Žilina

06. 11. 2018

Priame
oslovenie,
e-mail

áno

nie

Schachermayer, spol. s
r.o., Pestovateľská 12,
821 04 Bratislava

06. 11. 2018

Priame
oslovenie,
e-mail

áno

áno

Názov dodávateľa

1

Uviesť aký:

a) na základe výzvy / oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk,
b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty
tovaru / služby / práce,
c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn.: telefonický prieskum nie je akceptovaný).
2 Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo bez DPH.
3 Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu.
4 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pri zákazkách do 15 000 EUR a rovných a vyšších ako 15 000 EUR).
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Ľubomír Kočiš, K cintorínu 1511/13, 957 01 Bánovce nad Bebravou
b) zoznam predložených ponúk5:
Názov a sídlo
uchádzača, ktorý
predložil ponuku
ITALCOMMA
Slovakia, s.r.o.,
Dolné Rudiny 1,
010 01 Žilina

Schachermayer,
spol. s r.o.,
Pestovateľská 12,
821 04 Bratislava

Dátum
predloženia/
vyhodnotenia

Návrh
na plnenie
kritéria6

Vyhodnotenie splnenia
podmienok7

Poznámka

15.11.2018/
23.11.2018

171 500,00
EUR bez DPH

Ponuka obsahovala všetky
požadované náležitosti
v zmysle bodu 15 Výzvy na
predkladanie ponúk.

-

171 900,00
EUR bez DPH

Ponuka obsahovala
požadované náležitosti
v zmysle bodu 15 Výzvy na
predkladanie ponúk.
Priložený súhlas so
spracovaním osobných
údajov nebol vyplnený
správne, preto bol uchádzač
vyžiadaný o doplnenie
ponuky. V stanovenej lehote
uchádzač predložil
požadovaný doklad.

-

15.11.2018/
23.11.2018

12. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:

Žiaden uchádzač nebol vylúčený.

13. Identifikácia úspešného uchádzača:

ITALCOMMA Slovakia, s.r.o.,
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

14. Cena víťaznej ponuky s DPH:

205 800,00 EUR

15. Cena víťaznej ponuky bez DPH:

171 500,00 EUR

16. Spôsob vzniku záväzku8:

Kúpna zmluva

17. Podmienky realizácie zmluvy9:
Doba dodania – 10 týždňov
Miesto dodanie - K Cintorínu 1511/13; 95701 Bánovce nad Bebravou
18. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

Bratislava, 23. 11. 2018

19. Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby:

.............................................................
Ing. Peter Štefaňák, PhD.

20. Záznam schválil:

.............................................................
Ľubomír Kočiš, štatutárny orgán

5

Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.
Napr. suma ponuky v EUR vrátane informácie, či je suma s DPH alebo bez DPH.
7 Uviesť podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky
na predmet zákazky).
8 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka.
9 Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie.
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Ľubomír Kočiš, K cintorínu 1511/13, 957 01 Bánovce nad Bebravou
21. Prílohy10:

10

-

Mandátna zmluva

-

Určenie PHZ

-

Výzva na predkladanie ponúk spolu s prílohami

-

Doklad o odoslaní výzvy vybraným potenciálnym dodávateľom

-

Informácia o zverejnení výzvy na CKO

-

Doklad o odoslaní dokumentu „Informácia o zverejnení výzvy na CKO“ na CKO

-

Doklad o zverejnení výzvy na webovom sídle

-

Ponuky uchádzačov s dokladmi o doručení

-

Žiadosť o doplnenie ponuky s dokladom o doručení

-

Doplnenie ponuky s dokladom o doručení

-

Oznámenia o úspešnosti/neúspešnosti s dokladom o doručení uchádzačom

-

Záznam z prieskumu trhu

-

Formulár pre účely posúdenia konfliktu záujmov pre štatutárny orgán

-

Formulár pre účely posúdenia konfliktu záujmov pre osobu poverenú riadením VO

Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu.
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