ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU

Identifikácia prijímateľa

McCarter a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
Zastúpené: LEGAL TENDER s.r.o., Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava
(email: senarikova@aksenarikova.sk) , zast. JUDr. Eva Senáriková - osoba
zodpovedná za verejné obstarávanie

II. Forma prieskumu trhu
Osobne
Telefonicky
Prostredníctvom internetu

III. Miesto prieskumu
LEGAL TENDER s.r.o.
Ružová dolina 8
821 09 Bratislava

Elektronickou poštou
Poštou
Iný spôsob – uviesť :

X
IV. Dátum prieskumu
06.11.2020 o 10:30 hod.
09.11.2020

V. Predmet zákazky
VI. časti
„Dopytovo – orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne Nie
potraviny, Drive4SIFood – šťavy, ovocie, zelenina
VII. Poradie uchádzačov podľa kritéria (cena bez DPH)
Označenie

Sídlo

1.

OMNIUM s.r.o.

Riazanska 58, 831 03 Bratislava

Konečná cena v EUR
bez DPH
74 187,00

2.

JONSSON s.r.o.

Tallerova 4, 811 02 Bratislava

76 764,00

3.

NIIC s.r.o.

Benediktiho 3, 811 05 Bratislava

81 060,00

VIII. Prehlásenie o nestrannosti a dôvernosti
Ponuky boli vyhodnocované na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného predloženia ponúk.
Výzvou zo dňa 27.10.2020 boli mailom oslovení 3 záujemci (OMNIUM s.r.o., JONSSON s.r.o. a NIIC
s.r.o.) na predloženie ponuky. Zároveň v ten istý deň bola výzva zverejnená aj na webovom sídle
prijímateľa a zaslaná príloha k MP CKO č. 12 na zakazkycko@vlada.gov.sk.
Prijímateľ si na stránke www.orsr.sk overil, že všetci oslovení záujemci sú oprávnení dodávať tovar
v rozsahu predmetu zákazky.
V lehote na predkladanie ponúk (06.11.2020 do 10:00 hod.) boli predložené 3 ponuky
1. NIIC s.r.o. 05.11.2020 o 16,38 hod. mailom
2. OMNIUM s.r.o. 05.11.2020 o 18:50 hod. mailom
3. JONSSON s.r.o 05.11.2020 o 22,02 hod. mailom
V kontexte s bodom 12 MP CKO komisia vyhodnocovala splnenie podmienok účasti len u
potenciálneho dodávateľa, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Potenciálny dodávateľ

predložil Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 131192/B z internetu. Nakoľko
printscreen nezobrazoval celý výpis z obchodného registra, tak osoba zodpovedná za výkon prieskumu
prostredníctvom portálu verejnej správy si vyžiadala výpis z Obchodného registra, ktorým mala za
preukázané splnenie podmienky účasti – oprávnenie dodávať tovar.
Vzhľadom na predložené ponuky možno konštatovať, že úspešným uchádzačom je
OMNIUM
s.r.o., ktorý predložil ponuku s najnižšou cenou 74 187,00 EUR bez DPH, tj 89 024,40 EUR s DPH.
Typ a podmienky realizácie zmluvy: kúpna zmluva
Miesto dodania: Budovateľská 1247/7, 921 01 Dunajská Streda
Lehota plnenia do: 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy
Osoba vykonávajúca prieskum trhu
JUDr. Eva Senáriková
Funkcia
Osoba zodpovedná za VO
Podpis

