ZÁZNAM Z PRIESKUM TRHU
1. Identifikácia žiadateľa / prijímateľa ktorý zadáva zákazku
Žiadateľom / prijímateľom je osoba, ktorá nie je verejným obstarávateľom, ani obstarávateľom,
ale ktorej verejný obstarávateľ poskytne časť finančných prostriedkov z NFP predstavujúcich
percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru,
uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb, pričom na túto osobu sa vzťahuje
Metodický pokyn CKO č. 12, ktorý je priamo uplatniteľný pre EŠIF s účinnosťou od
31.10.2018 a stanovuje pravidlá obstarávania pre tieto typy zákaziek.
(http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/2480_mp-cko-c-12-verzia-4.zip).
Obchodný názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Mobil:
E-mail:
Web:

Ing. Ladislav Nyers - 3 STAR
Mederčská 745/51, 94501 Komárno
37197240
1020107319
SK1020107319
Ing. Ladislav Nyers
+421 902624625
3star@3star.sk
http://www.3star.sk

2. Názov zákazky
„B2B marketingový ekosystém na potlač reklamných predmetov“

3. Predmet zákazky
Logický celok č. 1: Technologické vybavenie na potlač reklamných predmetov
P.č.

Názov položky

počet kusov

1.

Tlačiareň na priamu potlač reklamných predmetov

1

2.

Rezací ploter

1

3.

Lis na hrnčeky

2

4.

Transferový lis

1

5.

Profesionálna tlačiareň na priamu potlač textilu

1

6.

Laser gravírka na výrobu pečiatok

1

7.

Počítačová zostava

3

8.

Lis na odznaky s matricami

1

9.

CorelDraw software (alebo ekvivalent)

2

Logický celok č. 2: Softvér
Rozdelenie požiadaviek na SW
1. Všeobecné požiadavky na systém
2. E-commerce platforma
3. Online tvorba reklamných predmetov
4. E-commerce backoffice
5. Document Management System
6. E-commerce platforma klientská zóna
7. Technology & stocks management

4. Kritériá hodnotenia ponúk
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

4.6

Jediným kritériom pri hodnotení ponuky je cena.
Posudzuje sa cena bez DPH uvedená v Návrhu kúpnej zmluvy v cenovej ponuke
uchádzača. Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie do cenovej ponuky.
Všetky ceny uvedené v ponuke uchádzača musia byť vyjadrené v mene euro (EUR, €) a
zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.
Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.
Do procesu vyhodnocovania budú zaradené len ponuky, ktoré splnia požiadavky na
predmet zákazky a podmienky účasti. V prípade akýchkoľvek nejasností/potreby
objasnenia a vysvetlenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky budú
uchádzači vyzvaní na vysvetlenie resp. doplnenie cenovej ponuky.
Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu na daný logický celok / danú
časť. Ostatní uchádzači budú neúspešní.

5. Spôsob vykonania prieskumu a identifikovanie podkladov, na základe
ktorých boli ponuky vyhodnocované
a) zoznam oslovených dodávateľov :
Názov osloveného
dodávateľa

Dátum
oslovenia

Spôsob
oslovenia

IT partner, s.r.o.

5.3.2019

Emailom

TM Invest Group s.r.o.

5.3.2019

Emailom

SPANDEX, s.r.o.

5.3.2019

Emailom

Oprávnenie dodávať predmet
zákazky (áno/nie)
Obchodný register Okresného súdu
Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
15368/N
Obchodný register Okresného súdu
Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
24691/N
Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka
číslo: 1574/B

Prijatá
ponuka:
áno/nie
ÁNO

ÁNO

ÁNO

banet s. r. o.

5.3.2019

Emailom

Obchodný register Okresného súdu
Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka
číslo: 24209/S

ÁNO

b) zoznam predložených ponúk:
Názov uchádzača,
ktorý predložil
ponuku
IT partner, s.r.o.
TM Invest Group
s.r.o.
SPANDEX, s.r.o.
banet s. r. o.

Dátum a
spôsob
predloženia

Návrh na plnenie kritéria v EUR bez DPH a poradie uchádzačov

15.3.2019
osobne
15.3.2019
emailom
14.3.2019
osobne
14.3.2019
emailom

LC 1

PORADIE

LC 2

PORADIE

112 340,00

3.

245 400,00

2.

111 138,00
(cena konečná)

1.

240 400,00
(cena konečná)

1.

112 060,00

2.
266 590,00

3.

Vyhodnotenie ponúk:
• Všetci uchádzači splnili podmienky účasti – majú oprávnenie dodávať predmet zákazky
(overené na www.orsr.sk)
• Všetci uchádzači splnili požiadavky na predmet zákazky
• Na základe návrhov na plnenie kritérií, t.j. cien jednotlivých logických celkov, bolo
stanovené poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača v rámci každého
logického celku samostatne
• Jednotkové ceny a ponúknuté technológie sú uvedené v samostatných pracovných hárkoch

6. Identifikácia úspešného uchádzača
•
•

LC1: TM Invest Group s.r.o.
LC2: TM Invest Group s.r.o.

7. Konečná zmluvná cena ponuky úspešného uchádzača
Časti / logické celky zákazky

Zmluvná cena úspešného uchádzača

Logický celok č. 1: Technologické
vybavenie na potlač reklamných
predmetov

111 138,00

Logický celok č. 2: Softvér

240 400,00

SPOLU:

351 538,00

Úspešný uchádzač nie
je platca DPH
(cena konečná)

8. Typ a podmienky realizácie zmluvy
Typ zmluvy:
Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Miesto dodania predmetu kúpy:
• Ing. Ladislav Nyers - 3 STAR
• Adresa prevádzky: Ul. Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno
Lehota dodania predmetu kúpy:
Logický celok č. 1
Logický celok č. 2
•

3 mesiace
6 mesiacov

Začatie realizácie zákazky je podmienené doručením objednávky Kupujúceho
Predávajúcemu.

Komárno, 29.03.2019

--------------------------------Ing. Ladislav Nyers

