Príloha č. 4: Vzor záznamu z prieskumu trhu
Záznam z prieskum trhu
1. Názov prijímateľa: Obalprint, a.s., Lučenecká cesta 8310, 960 01 Zvolen, Slovenská republika,
IČO: 36 717 398 – zadávateľ zákazky
2. Názov zákazky: Digitálny alebo flexo tlačový stroj s digitálnou jednotkou pre potlač obalových
materiálov z kotúča na kotúč
3. Predmet zákazky: Digitálny alebo flexo tlačový stroj s digitálnou jednotkou pre potlač obalových
materiálov z kotúča na kotúč podľa jednotlivých technických parametrov uvedených vo Výzva na
predkladanie ponúk (Viď Výzva na predkladanie ponúk)
4. Druh zákazky (tovar/služba/práce): tovar
5. Kód CPV: 42991000-9, 42991200-1
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 720 000,00 bez DPH
7. Názov projektu a kód ITMS2014+: Inovácia produktov a procesu tlače obalových materiálov
spoločnosti Obalprint, a.s. ITMS projektu: NFP 313012C385
8. Operačný program:

Integrovaná infraštruktúra
1

9. Spôsob vykonania prieskumu trhu : na základe výzvy / oslovenia dodávateľov a následného
predloženia cien alebo ponúk
10. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:

najnižšia cena bez DPH

11.Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný3:
a) zoznam oslovených dodávateľov4:

Názov dodávateľa

1

2
3
4

Dátum oslovenia Spôsob oslovenia

Oprávnenie dodávať
predmet zákazky
(áno/nie)

Prijatá ponuka:
áno/nie

Uviesť aký: a) na základe výzvy / oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk,
b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou
hodnoty
tovaru / služby / práce,
c) iný spôsob - uviesť aký, (pozn.: telefonický prieskum nie je akceptovaný).
Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo bez DPH.
Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu.
Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia.

SCHACH-trade
s.r.o.
Nákladní 41,
746 01 Opava
Česká republika
IČO: 25866362
Email:
schachtrade@gmai
l.com

23.6.2020

Výzva emailom

áno

áno

Panflex Slovensko, s.r.o.
Vrádište 53
908 49 Vrádište
Slovenská
republika
IČO: 34096361
Email:
peter.jankech@pan
flex.sk

23.6.2020

Výzva emailom

áno

Nie

M & P, spol. s r. o.
Jánošíkova 264
01001 Žilina
Slovenská
republika
IČO: 31568203
Email:
puskar@map.sk

23.6.2020

Výzva emailom

áno

nie

b) zoznam predložených ponúk5:
Názov a sídlo
uchádzača, ktorý
predložil ponuku

Dátum a čas
predloženia/
vyhodnotenia

Návrh na plnenie
6
kritéria

Vyhodnotenie
splnenia
7
podmienok

Poznámka

Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.
Kritéria na vyhodnotenie ponúk - napr. suma ponuky v EUR vrátane informácie, či je suma s DPH alebo bez DPH.
7
Uviesť podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky na
predmet zákazky, podmienka oprávnenia dodávať predmet zákazky - pozn. uviesť spôsob overenia napr. ORS, overenie že
uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní - pozn. predložiť printscreen z overenia).
5
6

SCHACH-trade
s.r.o.
Nákladní 41,
746 01 Opava
20. 7. 2020/
Česká republika
Poštou
IČO: 25866362
Email:
schachtrade@gmai
l.com

Panflex Slovensko, s.r.o.
Vrádište 53
908 49 Vrádište
Slovenská
20. 7. 2020/
republika
Poštou
IČO: 34096361
Email:
peter.jankech@pan
flex.sk

M & P, spol. s r. o.
Jánošíkova 264
01001 Žilina
Slovenská
republika
IČO: 31568203
Email:
puskar@map.sk

30. 7. 2020
/Poštou

Zadávateľ
využíva inštitút
§ 44 ods. 3
písm. c) ZVO a
bude
vyhodnocovať
ponuky na
základe
najnižšej ceny
bez DPH

32 ods. 1 písm. e)
a f) ZVO
§ 40 ods. 6 písm.
f) ZVO

Zadávateľ
využíva inštitút
§ 44 ods. 3
písm. c) ZVO a
bude
vyhodnocovať
ponuky na
základe
najnižšej ceny
bez DPH

32 ods. 1 písm. e)
a f) ZVO
§ 40 ods. 6 písm.
f) ZVO

Zadávateľ
využíva inštitút
§ 44 ods. 3
písm. c) ZVO a
bude
vyhodnocovať
ponuky na
základe
najnižšej ceny
bez DPH

32 ods. 1 písm. e)
a f) ZVO
§ 40 ods. 6 písm.
f) ZVO

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení8:
Identifikácia zdroja
údaju

Odkaz na webovú
stránku

Identifikovaná
suma/hodnota kritéria

Poznámka

(ak relevantné)

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu:
1.

Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: nie

2.

Identifikácia úspešného uchádzača: SCHACH-trade s.r.o., Nákladní 41, 746 01 Opava, Česká

Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje (upozornenie: Tento postup prieskumu trhu nie je aplikovateľný pre
zákazky s hodnotou rovnou a vyššou ako 30 000 EUR.).
8

republika, IČO: 25866362, Email: schachtrade@gmail.com
3.

Cena víťaznej ponuky s DPH: „reverse charge“ mechanizmus

4.

Cena víťaznej ponuky bez DPH: 410 000,00

5.

Spôsob vzniku záväzku9: kúpna zmluva

6. Podmienky realizácie zmluvy10: Miestom dodania predmetu tejto zmluvy je sídlo
objednávateľa Lučenecká cesta 8310, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, v lehote najneskôr 12
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
7. Miesto a dátum vykonania prieskumu: Ponuky boli otvárané dňa 3.8.2020 o 10:00 hod. na
kontaktnom mieste zadávateľa
8.

Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby/osôb: Ing. Hilda Regulová Gajdošová

Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka.
Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie.

