Príloha č.3 - Záznam z prieskumu trhu

Zápisnica z prieskumu trhu
Názov zákazky:

Taxi služba

Predmet zákazky:

Preprava osôb

Druh zákazky (tovar/služba/práca):

Predmetom zákazky je zabezpečenie nepravidelnej
osobnej prepravy vrátane batožiny v rámci Slovenskej
republiky a z/do letiska Viedeň - Schwechat. Cena
prepravy musí byť paušalizovaná za jednosmernú
a/alebo obojsmernú prepravu. V cene prepravy budú
zahrnuté aj: čas čakania, parkovné, náhrada za stratu
času a iné výdavky vzniknuté z poskytovania služby.
Jednotlivé transporty budú dohodnuté na základe
písomnej objednávky zaslanej elektronicky, aspoň 3
pracovné dni pred uskutočnením cesty. Objednávka
bude považovaná za záväznú v okamihu doručenia
písomného potvrdenia prijatia objednávky. Jednotlivé
čiastkové plnenia budú hradené na základe riadne
vystavenej a doručenej faktúry.

Kód CPV:

60120000-5 Taxislužba

Spôsob vykonania prieskumu trhu 1:

Internetový prieskum cenníkov a následné telefonické
oslovenie prepravcu

Dátum vykonania prieskumu trhu:

23.1.2020

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

31.12.2020

Kritérium na vyhodnocovanie ponúk 2:

Najnižšia cena 90% a schopnosť prispôsobiť sa našim
požiadavkám 10%

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

Page 1

Tabuľka č.1: zoznam oslovených záujemcov:
Názov osloveného
dodávateľa
Ready taxi
Sent taxi
Fid-sk
Cartrans s.r.o.
Tranfer airport
Taxi do Viedne
Taxi na Schwechat

kontaktná osoba (tel.,
mail)

Dátum
oslovenia

Spôsob
oslovenia

www.taxi-bratislavaschwechat.sk

23.1.2020

internet

www.sent.sk

23.1.2020

internet

fiedler@nextra.sk

23.1.2020

internet

www.cartrans.sk

23.1.2020

internet

www.bratislava-airporttaxi.com

23.1.2020

internet

www.taxidoviedne.sk

23.1.2020

internet

www.taxinaschwechat.sk

23.1.2020

internet

Prijatá ponuka: áno
/ nie

áno

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

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

Dôvod vylúčenia
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poradie

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

FID-SK s.r.o.

Sídlo:

Pri zvonici 37

web:
55,00 €

Cena víťaznej ponuky v Eur s DPH:

Zdôvodnenie výberu:

Na základe internetového prieskumu cenníkov
jednotlivých prepravcov do užšieho výberu postúpili
dve firmy s najnižšími cenami, Tranfer airport a FID-SK
s.r.o.. Obidve spoločnosti poskytujú kvalitu prepravnej
služby v porovnateľných kvalitách, flexibilita v prípade
kolíznych situácií bola deklarovaná mierne vyššia u FIDSK s.r.o., takže rozhodujúcim faktorom bola nakoniec
cena jednej cesty na letisko do Viedne.

Spôsob vzniku záväzku 3:

objednávky

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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