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Príloha č.9 S-4/2019

Záznam o vykonaní prieskumu trhu II.

Zákazka  podľa  §  1  ods.  14  zák.  č.  343/2015  Z.  z.   o     verejnom  obstarávaní    a     o     zmene  
a     doplnení niektorých zákonov v     znení neskorších predpisov  

Predmet zákazky: 

Originál tonery do tlačiarní a     multifunkčných zariadení  

Slovník spoločného obstarávania (CPV): 

CPV kód: Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet:    30125110-5 - Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov

30125120-8 - Toner do fotokopírovacích strojov
30125100-2 - Tonerové náplne
30192112-9 - Zdroje atramentu pre tlačiarske stroje
30192113-6 - Atramentové náplne

Kategória služby: 

Spôsob vykonania prieskumu trhu : 
1. písomným oslovením vybraných záujemcov predložiť cenovú ponuku
2.   trhovými  konzultáciami (rokovania s dodávateľmi týkajúce sa určenia špecifikácie 

predmetu zákazky a jeho ceny
Termín vykonania prieskumu trhu: 13.2.2020 – 28.2.2020

Výzva zaslaná písomne/poštou/faxom/elektronicky .............3............. dodávateľom:

Zoznam oslovených dodávateľov a údaje u tých, ktorí predložili cenové ponuky:

Por. č. Dodávateľ
(obchodné meno, adresa 
sídla)

Cena v € Ďalšie údaje na
vyhodnotenie

cenových ponúk

Kontaktná osoba

/ tel. č. / poznámky
bez DPH s DPH

1. INFOPC, s.r.o., Szedera 
Fabiana 165, 99125 
Čebovce

4306,83 5168,20 ponuka obdržaná 
emailom dňa 
28.2.2020

Jozef Radoš, tel.č.: 
0905466330, e-mail: 
infopc@slovanet.sk

2. PC SEMA, s.r.o., Bôrická
cesta 103, 01001 Žilina

3950 4740 ponuka obdržaná 
emailom dňa 
28.2.2020

Ing. Ján Bízik, tel.č.: 
0903535399, e-mail: 
pcsema@nextra.sk

3. Pavel Scholtz, Trieda 
Hradca Králové 2, 97404 
Banská Bystrica

4400 5280 ponuka obdržaná 
emailom dňa 
28.2.2020

Pavel Scholtz, tel.č.: 
0940744494, e-mail: 
info@palo.cc
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Vyhodnotenie prieskumu na základe určených kritérií:
Kritéria: najnižšia cena

Spôsob hodnotenia

Cena predmetu zákazky vrátane  DPH sa bude hodnotiť nasledovným spôsobom:  
nakoľko predmetom hodnotenia ponuky je najnižšia cena, ponuky sa budú hodnotiť poradovým
systémom. Najnižšej cene ponuky bude priradené prvé miesto ostatným ponukám druhé, tretie,
atď.  Najúspešnejšou  ponukou  sa  stane  ponuka,  ktorá  sa  umiestni  na  prvom mieste,  ostatné
ponuky sa stanú neúspešnými ponukami.
Vyhodnotenie  ponúk sa  uskutočnilo  dňa  02.03.2020 o  9:00  hod v zasadacej  miestnosti  DSS
Čeláre-Kírť.
Úspešný dodávateľ,  jeho identifikačné údaje:
Obchodné meno:  PC SEMA, s.r.o.
Sídlo: Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina
Adresa:
IČO: 36426041
Zmluvná  cena:  
vrátane DPH: 4 740 EUR
bez DPH: 3 950 EUR
DPH:    790 EUR

Spôsob vzniku záväzku:
 Na základe  zmluvy a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb.
 Na základe  potvrdenej objednávky a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a  

služieb.

Vyhlasujem, že vo vzťahu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky som /nie som 
v konflikte záujmov vo vzťahu k:

- záujemcovi, uchádzačovi, účastníkovi alebo dodávateľovi vo vzťahu k činnostiam, ktoré 
zabezpečujem, vykonávam, riadim v celom procese VO

V Čelároch-Kírti, dňa 02.03.2020

Zodpovedný zamestnanec:
Meno: Ing. Csilla Végh
Funkcia: účtovníčka
Podpis:

Schválil/a:
Meno: PaedDr. Anastázia Kertészová    
Boriková
Funkcia: riaditeľka
Podpis:

Prílohy zápisnice:

1. výzva na predloženie cenovej ponuky vr. príloh, poslaná vybraným dodávateľom, 
schopným dodať predmet zákazky

2. oznámenie výsledku uchádzačom, ktorí predložili cenové ponuky,
3. 3x ponuky uchádzačov
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