Záznam z prieskumu trhu
1. Názov prijímateľa:

AXON PRO, s.r.o., Černyševského 26, 851 01
Bratislava

2. Názov zákazky:

Hardvérové vybavenie pre projekt „Podpora
kreatívnych riešení AXON PRO, s.r.o.“

3. Predmet zákazky:

Predmetom obstarávania je dodanie tovaru –
hardvéru s požadovanými minimálnymi
parametrami uvedenými v prílohe výzvy

4. Druh zákazky (tovary / služby / práce):

tovary

5. Kód CPV:

48820000-2

Servery

32420000-3

Sieťové zariadenia

30237135-4

Karty na sieťové rozhrania

6. Maximálna výška oprávnených výdavkov:

19 819,33 EUR bez DPH

7. Názov projektu a číslo ITMS2014+:

Podpora kreatívnych riešení spoločnosti
AXON PRO, s.r.o.
číslo ITMS2014+: 313041M462

8. Operačný program:

Výskum a inovácie

9. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:

N/A

10.Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:

najnižšia cena v EUR bez DPH

11.Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný3:
a) zoznam oslovených dodávateľov4 :
Názov osloveného
dodávateľa
AUTOCONT s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Tecprom - Trifit spol. s
r.o., Trnavská cesta 84
Bratislava 821 02
Whatif s.r.o.
Kopčianska 10

1

Dátum
oslovenia

Spôsob
oslovenia

Oprávnenie
dodávať predmet
zákazky (áno/nie)

Prijatá
ponuka:
áno/nie

06.11.2018

e-mailom

áno

áno

06.11.2018

e-mailom

áno

áno

06.11.2018

e-mailom

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).
2 Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo cena bez DPH.
3 Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu.
4 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pozn.: uvedené pravidlo platí na zákazky do 15 000 EUR a zákazky rovné
a vyššie ako 15 000 EUR).

1

Bratislava - mestská
časť Petržalka 851 01
WESTech, spol. s r.o.,
Stará Vajnorská 17
Bratislava 831 04
ExTech, s.r.o.,
Muškátová 36
Bratislava 821 01

06.11.2018

e-mailom

áno

áno

06.11.2018

e-mailom

áno

áno

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

AUTOCONT
s.r.o.,
Einsteinova 24
Bratislava 851 01
Tecprom - Trifit spol.
s r.o., Trnavská cesta
84
Bratislava 821 02

Dátum predloženia /
dátum vyhodnotenia

Návrh na plnenie
kritéria6

Poznámka

• Uchádzač splnil
19 658,00 EUR bez
DPH

14.11.2018

•
•

19 350,00 EUR bez
DPH

15.11.2018

•
•
•

WESTech, spol. s r.o.,
Stará Vajnorská 17
Bratislava 831 04

19 806,00 EUR bez
DPH

16.11.2018

•
•

ExTech, s.r.o.,
Muškátová 36
Bratislava 821 01

19 816,00 EUR bez
DPH

16.11.2018

•

požiadavky na
predmet zákazky
Uchádzač predložil
výpis z OR SR
Uchádzač splnil
požiadavky na
predmet zákazky
Uchádzač predložil
výpis z OR SR
Uchádzač splnil
požiadavky na
predmet zákazky,
Uchádzač nepredložil
doklad o oprávaní
dodávať tovar,
uskutočňovať
stavebné práce alebo
poskytovať službu
v rozsahu, ktorý
zodpovedá predmetu
zákazky
Uchádzač predložil
ponuku po lehote na
predkladanie ponúk
Uchádzač splnil
požiadavky na
predmet zákazky
Uchádzač nepredložil
doklad o oprávaní
dodávať tovar ,
uskutočňovať
stavebné práce alebo
poskytovať službu
v rozsahu, ktorý
zodpovedá predmetu
zákazky

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení7:

5

Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.
napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH.
7 Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje (upozornenie: Tento postup prieskumu trhu nie je aplikovateľný pre zákazky
s hodnotou rovnou a vyššou ako 15 000 EUR.).
6

2

Identifikácia zdroja
údaju

Odkaz na
internetovú stránku
(ak relevantné)

Identifikovaná
suma/hodnota
kritéria

Poznámka

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: N/A
12. Vyhodnotenie:
V súlade s princípom hospodárnosti a efektívnosti a princípom proporcionality postupoval verejný
obstarávateľ nasledovne:
Napriek tomu, že ponuka uchádzača WESTech, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava 831 04,
obsahovala výpis z OR SR, ktorý má iba informatívny charakter a uchádzač nepredložil výpis
z Obchodného registra Slovenskej republiky ta, ako verejný obstarávateľ stanovil vo výzve
a ponúknutá cena celkom v EUR bez DPH nebola najnižšia, verejný obstarávateľ uchádzača
nevylúčil.
Obdobne postupoval verejný obstarávateľ aj pri ponuke uchádzača ExTech, s.r.o., Muškátová 36
Bratislava 821 01, ktorý predložil ponuku po lehote predkladania ponúk a vôbec nepredložil doklad
o oprávaní dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ si v súlade s princípom hospodárnosti a efektívnosti a princípom
proporcionality, nevyžiadal od uchádzačov vysvetlenie ponúk ani uchádzačov nevylučoval, nakoľko
ani jeden z uchádzačov nepredložil ponuku, ktorá by obsahovala najnižšiu cenu.
13. Identifikácia úspešného uchádzača:

Tecprom - Trifit spol. s r.o., Trnavská
cesta 84 Bratislava 821 02

8

14. Cena víťaznej ponuky :

19 350,00 EUR bez DPH

23 220,00 EUR s DPH
15. Spôsob vzniku záväzku9:

Písomná objednávka

16. Podmienky realizácie zmluvy:

Do 2 mesiacov odo dňa doručenia
objednávky dodávateľovi. Miesto na
dodanie predmetu zákazky je
Černyševského 26, 851 01 Bratislava.

17. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby:

RNDr. Alfréd Zimmermann - konateľ

18. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

Bratislava dňa 19.11.2018

19. Prílohy10:
•
•
•

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Odoslanie výzvy na predloženie cenovej ponuky uchádzačom e-mailom
Ponuky uchádzačov doručené e-mailom

8

Uviesť s DPH aj bez DPH.
Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka.
10 Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu.
9

3

