Príloha č.3 - Záznam z prieskumu trhu

Zápisnica z prieskumu trhu
Názov zákazky:

Kancelárske stoličky

Predmet zákazky:

Kancelárske stoličky

Druh zákazky (tovar/služba/práca):

Predmetom obstarania sú kancelárske kreslá pre
zamestnancov. Minimálne požiadavky na predmet
obstarania: stoličky majú mať pevnú konštrukciu,
nosnosť najmenej 110 kg, ergonomické operadlo,
podrúčky, nastaviteľnú výšku sedu aj operadla,
kolieska. Poťah má byť látkový, stolička musí byť
vhodná na dlhodobé sedenie 5 - 8 hodín. Dodávateľ
musí byť schopný tovar dopraviť k obstarávateľovi.

Kód CPV:

39110000-6 Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a
súvisiace časti

Spôsob vykonania prieskumu trhu 1:

Internetový prieskum katalógov

Dátum vykonania prieskumu trhu:

3.9.2020

Lehota na predkladanie ponúk:
Doba platnosti zmluvy / rámcovej dohody do:
Kritérium na vyhodnocovanie ponúk 2:

najnižšia cena vybraného typu stoličky

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

Lamicec

https://www.lamitec.sk/kancela
rske-stolicky/kancelarskastolicka-sitness-15-modrats190026?gclid=EAIaIQobChMI8
52y2fnM6wIVcu7CB2bsQtzEAEYASACEgJbsfD_
BwE

3.9.2020

internet

KM OFFICE

https://kmoffice.sk/kancelarskastolicka-sitness-15-modra

3.9.2020

internet

KAMIKO

https://www.kamiko.sk/kancelar
ska-technika/kancelarskynabytok-zariadenie/kancelarskastolicka-sitness-15-modra-sk

3.9.2020

internet

https://www.manutan.sk/sk/ms
k/kancelarske-stolicky-sitness-15655290?gclid=CjwKCAjwqML6BR
AHEiwAdquMncMANUTAN Slovakia s.r.o.
bk7vzr1QS4Kcazxd87MqGbr70ur
PBZEaVa9oJJa0qNXqgAbOcBoCe_U
QAvD_BwE

3.9.2020

internet

Andrej Lučenič-CAR LINE
KANpotreby

https://www.kanpotreby.sk/pro
duct/sk/kancelarska-stolickasitness-15-modra

3.9.2020

internet

iPapier

https://www.ipapier.sk/kancelar
ske-stolicky/1962-kancelarskastolicka-sitness-15-modra4014296067285.html?search_qu
ery=4014296067285&results=1

3.9.2020

internet
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Prijatá ponuka: áno
/ nie

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

Kamiko s.r.o.

Sídlo:

Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica

web:

www.kamiko.sk
1 872,00 €

Cena víťaznej ponuky v Eur s DPH:

Firma Kamiko po oslovení ponúkla zľavu z katalógovej
ceny, a tým sa táto ponuka stala najnižšou.

Zdôvodnenie výberu:

3

objednávka

Spôsob vzniku záväzku :

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

podpis

funkcia

dátum

účtovník

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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