Príloha č.3 - Záznam z prieskumu trhu

Záznam z prieskumu trhu
Názov zákazky:

Voda zamestnanci

Predmet zákazky:

Pitný režim zamestnanci

Druh zákazky (tovar/služba/práca):

Predmetom zákazky je obstaranie prenájmu automatov
na výdaj vody a galónov pitnej vody pre zamestnancov.

Kód CPV:

41110000-3 Pitná voda

Spôsob vykonania prieskumu trhu 1:

vyžiadanie cenových ponúk

Dátum vykonania prieskumu trhu:

19.11.2018

Lehota na predkladanie ponúk:
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

Aqua pro Europe a.s.

www.aquapro.sk

19.11.2018

internet

áno

Dolphin

www.dolphin.sk

19.11.2018

internet

áno

Aquaservis

www.pitnyrezim.sk

19.11.2018

internet

áno

Aquacore

www.aquacore.sk

19.11.2018

internet

áno

Tabuľka č.2: zoznam predložených ponúk v lehote na predkladanie ponúk:
kontaktná osoba (tel.,
mail)

Dátum
predloženia

Návrh na
plnenie kritéria
v Eur s DPH

poradie

Aquaservis

www.pitnyrezim.sk

21.11.2018

1 689,00 €

1

Aqua pro Europe a.s.

www.aquapro.sk

20.11.2018

1 743,32 €

2

Aquacore

www.aquacore.sk

19.11.2018

1 841,16 €

3

Dolphin

www.dolphin.sk

20.11.2018

2 077,42 €

4

Názov a sídlo uchádzača,
ktorý predložil ponuku

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

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

Aquaservis.sk s.r.o.

Sídlo:

Ballasiho 688/26, 943 01 Štúrovo

web:

www.pitnyrezim.sk
1 689,00 €

Cena víťaznej ponuky v Eur s DPH:

Zdôvodnenie výberu:

Uchádzač predložil najnižšiu ponuku, a ponúkol riešenie
zakúpenia výdajníkov vody s tým, že už v ďalších rokoch
nevzniknú žiadne náklady na prenájom zariadenia. V
podmienkach sa dohodol, že pokiaľ obstarávateľ bude
odoberať barely pitnej vody od víťazného dodávateľa,
bude mu dodávateľ poskytovať bezplatný servis na
výdajníky vody.

Spôsob vzniku záväzku 3:

Zmluva

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

podpis

funkcia
účtovník

dátum
26.11.2018

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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