Príloha č.3 - Záznam z prieskumu trhu

Zápisnica z prieskumu trhu
Názov zákazky:

Kovová kartotéka

Predmet zákazky:

Zásuvková kovová kartotéka

Druh zákazky (tovar/služba/práca):

Predmetom obstarávania je dodanie dvoch kusov
štvorzásuvkových kovových kartoték v sivej farbe RAL
7035 s vnútoným rozmerom zásuvky max do 337 mm,
s centrálnym uzamykaním, dopravou a vynáškou na 1.
poschodie.

Kód CPV:

39132200-8 Kartotékové skrine

Spôsob vykonania prieskumu trhu 1:

internetový prieskum cenníkov

Dátum vykonania prieskumu trhu:

4.6.2020

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

Kovotyp

https://www.kovovynab
ytok.sk/kartoteka-a4kovova-kartotekastvorzasuvkova-bisleyipcca14/pIPCCA14/

4.6.2020

internet

áno

B2B Partner s.r.o.

https://www.b2bpartne
r.sk/kovova-kartotekaa4-4-zasuvky-siva/

4.6.2020

internet

Kancelária 24h s.r.o.

https://www.kancelaria
24h.sk/profi-kovovakartoteka-a4-4-zasuvkyp3962.html

4.6.2020

internet

TOP OFFICE s.r.o.

https://www.topkancela
ria.sk/ksb14e-kovovakartoteka-4-zasuvky-a4sirka-41-3cm-sedap30591

4.6.2020

internet

https://www.manutan.s
k/sk/msk/jednoradovaMANUTAN Slovakia s.r.o.
kovova-kartoteka-a4eco-4-zasuvky-svetlosiva

4.6.2020

internet

https://www.manutan.s
k/sk/msk/jednoradoveMANUTAN Slovakia s.r.o.
kovove-kartoteky-a4trent-4-zasuvky

4.6.2020

internet

https://www.lacneskrin
e.sk/produkt/4zasuvkova-sedakartotekova-skrina/

4.6.2020

internet

LACNESKRINE.sk
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Tabuľka č.2: Identifikácia úspešného uchádzača:
Obchodné meno:

Kovotyp s.r.o.

Sídlo:

Ľanová 5, 821 01 Bratislava

web:

www.kovotyp.sk
326,40 €

Cena víťaznej ponuky v Eur s DPH:

Zdôvodnenie výberu:

Prieskumom trhu sme zistili, že cena jedného kusu
kartotékovej skrine aj s cenou dopravy a umiestnenia
na poschodíje najnižšia u tohto dodávateľa. Dodávateľ
Manutan síce ponúkal nižšiu cenu tovaru, ale skriňu by
dodali v demonte, a rozmer zásuvky je širší. Keďže
máme zakúpené užšie závesné obaly, museli by sme
riešiť zmenšenie priestoru zásuvky ukotvením lišty.

Spôsob vzniku záväzku 3:

objednávka

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.

Page 3

Page 4

