Príloha č.3 - Záznam z prieskumu trhu

Zápisnica z prieskumu trhu
Názov zákazky:

Catering Konferencia 30 rokov SAAIC

Predmet zákazky:

Cateringové služby pre slávnostnú konferenciu pri
príležitosti 30 rokov SAAIC

Druh zákazky (tovar/služba/práca):

Predmetom zákazky sú cateringové služby pre
slávnostnú konferenciu, ktorá sa bude konať v
Moyzesovej sieni, Vajanského nábrežie 12 v Bratislave
dňa 10.05.2022.
Predpokladaný časový hamonogram:
Príchod hostí: od 13:30
Slávnostný program: 14:00 - 17:00
Raut: od 17:00
Požadované služby:
- catering pre predpokladaný počet hostí: 120
- uvítací prípitok (prosecco, resp. podobný nápoj)
- počas celej konferencie nápoje na stole (minerálka v
skle)
- nápoje umiestnené vonku (káva, čaj, nealko nápoje)
- záverečný raut spojený so studeným bufetom
(kanapky, obložené misy, ovocie, dezert, a podobne)
- požadované doplnkové služby: príprava priestoru,
obsluha, dovoz a prenájom inventáru (15 ks okrúhlych
stolov - k 1 ks stola sa zmestí 8 stoličiek, prenájom
stoličiek nie je predmetom zákazky), obrusy, stolíky na
cofee break)

Kód CPV:

55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál

Spôsob vykonania prieskumu trhu 1:

Oslovenie potenciálnych dodávateľov

Dátum vykonania prieskumu trhu:

22.2.2022

Lehota na predkladanie ponúk:
Doba platnosti zmluvy / rámcovej dohody do:

10.5.2022

Kritérium na vyhodnocovanie ponúk 2:

najnižšia cena

Dátum a číslo oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov
uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania (pri
podlimitných zákazkách):
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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

SEBA, Senator Banquets,
s.r.o.
Saratovská 2/A
844 52 Bratislava

catering@banquet.sk

25.2.2022

mail

áno

Royal Catering
Papa Grill, s.r.o.
Brnenská 2849/4
901 01 Malacky

info@royalcatering.sk

8.3.2022

mail

áno

SHARKAM B&B CATERING,
s.r.o.
Krokusová 3
821 07 Bratislava

gec@sharkam.eu

22.2.2022

mail

áno

Návrh na
plnenie kritéria
v Eur bez DPH

poradie

Tabuľka č.2: zoznam predložených ponúk v lehote na predkladanie ponúk:
Názov a sídlo uchádzača,
ktorý predložil ponuku

kontaktná osoba (tel.,
mail)

Dátum
predloženia

SEBA, Senator Banquets,
s.r.o.
Saratovská 2/A
844 52 Bratislava

Jozef Baránek,
0905376001,
jozef.baranek@banque
t.sk

27.2.2022

3 775,70 €

1

Royal Catering
Papa Grill, s.r.o.
Brnenská 2849/4
901 01 Malacky

Michal Leško,
0911580480,
info@royalcatering.sk

16.3.2022

6 314,84 €

2

SHARKAM B&B CATERING,
s.r.o.
Krokusová 3
821 07 Bratislava

Matej Géč,
0905358442,
gec@sharkam.eu

25.2.2022

8 974,00 €

3
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Tabuľka č.3: Zoznam vylúčených uchádzačov:
Názov vylúčeného uchádzača

Dôvod vylúčenia

Tabuľka č.4: Identifikácia úspešného uchádzača:
Obchodné meno:

SEBA, Senator Banquets, s.r.o.

Sídlo:

Saratovská 2/A, 844 52 Bratislava

web:

www.banquet.sk
4 530,84 €

Cena víťaznej ponuky v Eur s DPH:

Zdôvodnenie výberu:

Uchádzač predložil platnú ponuku a splnil všetky
určené podmienky účasti. Celková ponuka tohto
uchádzača bola najnižšia.

Spôsob vzniku záväzku 3:

Objednávka

Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti:
zodpovedný zamestnanec
Ivana Geľhošová

podpis

funkcia

dátum

ZMVO

Súhlasím s predloženou dokumentáciou k verejnému obstarávaniu a jeho výsledkom:
zodpovedný zamestnanec
Jozef Detko

podpis

funkcia

dátum

Výkonný riaditeľ

1

Uviesť aký spôsob prieskumu trhu bol vykonaný, či na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy, oslovením
dodávateľa, inzercia, telefonický prieskum…
2

Uviesť kritérium na vyhodnotenie ponuky, napríklad cena, ekologické požiadavky, rýchlosť dodania…

3

Napr. Zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru / služby, objednávka.
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