
Príloha č.3 - Záznam z prieskumu trhu

Názov zákazky:

Predmet zákazky:

Druh zákazky (tovar/služba/práca):

Kód CPV:

Spôsob vykonania prieskumu trhu 
1
:

Dátum vykonania prieskumu trhu:

Lehota na predkladanie ponúk:

Doba platnosti zmluvy / rámcovej dohody do: 31.12.2020

Kritérium na vyhodnocovanie ponúk 
2
:

Kuriérske služby

Preprava listových a balíkových zásielok

Predmetom obstarávania je zabezpečenie 

prepravných služieb listov a balíkov kuriérom v rámci 

Slovenskej republiky a do zahraničia. Obstarávateľ 

požaduje vyzdvihnutie zásielky na adrese 

obstarávateľa, a doručenie listu / balíka na adresu. 

Preprava sa bude prioritne týkať obchodných 

dokumentov v štandardnej dĺžke doručenia, ale aj 

expresnej služby maximálne do dvoch dní. Pre 

zabezpečenie nediskriminácie a rovnakého prístupu 

obstarávateľ porovná ponuky doručovania zásielok s 

rozmermi 30 x 25 x 5 cm, s hmotnosťou 2 kg na trase 

Bratislava - Brusel (Belgicko).  

64120000-3 Doručovateľské služby

Porovnanie internetových cenníkov dodávateľov

23.1.2020

najnižšia cena štandardnej a expres služby

Zápisnica z prieskumu trhu

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

viď príloha 

Tabuľka č.2: zoznam predložených ponúk v lehote na predkladanie ponúk:

Názov a sídlo uchádzača, 

ktorý predložil ponuku

kontaktná osoba (tel., 

mail)

Dátum 

predloženia

Návrh na 

plnenie kritéria 

v Eur s DPH

poradie

Tabuľka č.3: Zoznam vylúčených uchádzačov:

Tabuľka č.4: Identifikácia úspešného uchádzača č.1:

Obchodné meno:

Sídlo:

web:

Cena víťaznej ponuky v Eur s DPH:

Spôsob vzniku záväzku 3:

Identifikácia úspešného uchádzača č.2:

Obchodné meno:

Sídlo:

web:

Cena víťaznej ponuky v Eur s DPH:

Spôsob vzniku záväzku 3:

GO4 s.r.o.

objednávka

GLS group Slovakia s.r.o.

Budča 1039, 962 33 Budča

www.gls-group.eu

                                                                                  15,50 € 

Prievozská 34, 821 05 Bratislava

www.go4.sk

                                                                                  64,80 € 

objednávka

Názov vylúčeného uchádzača Dôvod vylúčenia
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Zdôvodnenie výberu:

Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti: 

zodpovedný zamestnanec funkcia dátum

Jana Popelišová účtovník

2 Uviesť kritérium na vyhodnotenie ponuky, napríklad cena, ekologické požiadavky, rýchlosť dodania…
3 Napr. Zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru / služby, objednávka.

podpis

1 Uviesť aký spôsob prieskumu trhu bol vykonaný, či na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy, oslovením dodávateľa, 

inzercia, telefonický prieskum…

Cena prepravcu GLS group Slovakia s.r.o. je v rámci 

štandardnej dĺžky doručenia zásielky na trase 

Bratislava - Brusel najnižšia. Prepravca ale neposkytuje 

službu expres doručenie zásielok za 24 hodín. 

Dodávateľ GO4 s.r.o. poskytuje expres službu, a tá je z 

porovnania cenníkov ostatných prepravcov v tejto 

kategórii najnižšia. Preto sa obstarávateľ rozhodol, s 

prihliadnutím na efektívne využívanie finančných 

prostriedkov, používať pre svoje potreby kombináciu 

dvoch najlacnejších doručovateľov, jedného pre 

štandardnú dobu doručenia, a druhého v prípade 

potreby expresného doručenia. Predpokladá sa tak 

maximálna úspora v položke kuriérskych služieb. 

Vzhľadom k výške PHZ nejde z podľadu obstarávateľa 

o rozdelenie zákazky, ale o optimalizáciu nákladov. 
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