Verejný obstarávateľ : EsFem, o.z., Budovateľská 7839/11, 08001 Prešov
Predmet obstarávania : Grafické návrhy a spracovanie/zalomenie
Postup : Zákazka na poskytnutie služieb - prieskum trhu

ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU

Postup zákazky: zákazka podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z.(ďalej zákona) na poskytnutie služieb
Predmet zákazky: grafické návrhy a spracovanie/zalomenie v rámci projektu: "Únik zo (spolu) závislosti" pre
EsFem, o.z.
CPV kód: 79822500-7 Grafické návrhy
Verejný obstarávateľ EsFem, o.z., podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z.z. zverejnil výzvu na predkladanie ponúk na
svojej web stránke a zároveň vyzval na základe korešpondencie (e-mail) dňa 01.02.2022 – 4 záujemcov na
predloženie cenovej ponuky na grafické návrhy a spracovanie/zalomenie v rámci projektu: "Únik zo (spolu)
závislosti" :
1. MAX & friends s.r.o., Palisády 8, 81103 Bratislava, IČO: 35799048, e-mail: andreamax@vnet.sk
2. Lugosi s.r.o., Horné Paseky 230, 90611 Prietrž, IČO: 47813717, e-mail: 2011literatura@gmail.com
3. Róbert Kočan, Jarná 2945/11, 05801 Poprad, IČO: 32881100, e-mail: kocan.robo@gmail.com
4. Dana Bubáková, Fialová 4025/4, 85107 Bratislava-Petržalka, IČO: 44945957, e-mail: dana@bubakova.com
Oslovený uchádzači:
•

sú oprávnený poskytovať dané služby podľa §32 ods. 1. písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní na základe výpisu z OR/ŽR SR.

•

nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

•

V súlade s §40 ods. 6 písm. f) zákona nie je známy dôvod na vylúčenie z titulu zistenia konfliktu záujmov
podľa § 23 zákona.

V stanovenej lehote do 09.02.2022 do 12:00 predložili ponuky 3 uchádzači:
P.č.
1.
2.
3.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:
Róbert Kočan, Jarná 2945/11, 05801 Poprad,
IČO: 32881100
Lugosi s.r.o., Horné Paseky 230, 90611 Prietrž,
IČO: 47813717
MAX & friends s.r.o., Palisády 8, 81103 Bratislava, IČO:
35799048

Dátum/spôsob
predloženia ponuky
03.02.2022/e-mail

Cena v EUR
bez DPH
20.200,00 €
Neplatca DPH

04.02.2022/e-mail

15.800,00 €

07.02.2022/e-mail

14.500,00 €
Neplatca DPH

Na základe prieskumu trhu bola podľa aritmetického priemeru doručených cenových ponúk
vypočítaná predpokladaná hodnota zákazky : 16.833,33 € bez DPH.
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Výsledná predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) spadá do limitu zákazky s nízkou hodnotou uvedeného v
čl. 4.14 bod 6 príručky pre prijímateľa a projektového partnera - Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný
mechanizmus 2014 – 2021 (t.j. do 20.000,00 € bez DPH). Na základe bodu 11 výzvy na predkladanie ponúk je
určenie predpokladanej hodnoty a určenie úspešného uchádzača realizované jedným prieskumom trhu.
(úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka).
Vyhodnotenie ponúk na základe kritéria : najnižšej ceny v eur s DPH.
P.č.
1.
2.
3.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:
MAX & friends s.r.o., Palisády 8, 81103 Bratislava, IČO:
35799048
Lugosi s.r.o., Horné Paseky 230, 90611 Prietrž,
IČO: 47813717
Róbert Kočan, Jarná 2945/11, 05801 Poprad,
IČO: 32881100

Cena v EUR
s DPH

Výsledné
poradie

14.500,00 €

1.

18.960,00 €

2.

20.200,00 €

3.

V zmysle bodu 13 výzvy na prekladanie ponúk uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu : je oprávnený poskytovať
dané služby podľa §32 ods. 1. písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na základe výpisu z OR
SR (reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti; vyhotovovanie grafických návrhov).
Z obsahu zápisnice vyplýva, že uchádzač: MAX & friends s.r.o., Palisády 8, 81103 Bratislava, IČO: 35799048
ponúkol najnižšiu cenu za celý predmet zákazky v porovnaní s ostatnými uchádzačmi, ďalej splnil:
•

požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve,

•

podmienky stanovené v § 117 ods. 5 zákona,

Poverená osoba preto doporučuje verejnému obstarávateľovi zaslať objednávku úspešnému uchádzačovi.
Ako osoba poverená vyhodnotením ponúk čestne prehlasujem, že pri získavaní a spracúvaní informácii
v procese verejného obstarávania bol dodržaný princíp dôvernosti a nestrannosti a že vo vzťahu k uchádzačom
som nestrannou osobou a nie je mi známy konflikt záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní.

Osoba poverená vyhodnotením

Prešov, dňa 09.02.2022

....................................................

