Záznam z prieskumu trhu
Záznam z prieskumu trhu pre zákazku s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
KEMAR s.r.o.
1. mája 2752
Hurbanovo
947 01
47341319
Dávid Keszeg

Obchodné meno / Názov
Poštová adresa
Mesto
PSČ
IČO
Kontaktná osoba
2.

Názov zákazky a kód CPV

Nájom priestorov
70310000-7, Prenájom alebo predaj budov

3.

Predmet zákazky (opis predmetu zákazky, technické parametre, požadované množstvo)
Predloženie ponuky na nájom kancelárskych priestorov (4-5 pracovníkov), pre projekt s názvom „Rozvoj kreatívneho
potenciálu spoločnosti KEMAR s.r.o.“ v rámci podpory prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a
kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora), Prioritná os 3: Mobilizácia kreatívneho
potenciálu v regiónoch, kód výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5.
Podmienkou je, aby sa kancelárske priestory pre projekt nachádzali v jednej budove, v priestoroch vyhradených jedine pre
zamestnancov vyhlasovateľa.

4.

Požadovaný termín a miesto dodania:
Termín predkladania cenovej ponuky bol stanovený na 24.07. 2020 do 15:00 hod. poštou na adresu vyhlasovateľa alebo
elektronicky na mailovú adresu vyhlasovateľa v slovenskom alebo českom jazyku:
•
•

5.

mailom na adresu kemar@kemar.net
kuriérom/poštou v uzavretej obálke heslom „Externé služby pre projekt spoločnosti KEMAR s.r.o.“ na adresu:
KEMAR s.r.o.
1. mája 2752
Hurbanovo 947 01

Kritéria na vyhodnotenie ponúk:

Kritériom hodnotenia ponúk je celková cena nájmu bez DPH vrátane nákladov na réžiu (teplo ,voda, elektrická energia,
zariadenie priestorov). V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej ponuke.
6.

Spôsob vykonania prieskumu trhu – formou cenových ponúk.

7.

Zoznam oslovených a vyhodnocovaných potenciálnych uchádzačov/subjektov:
Dodávateľ/poskytovateľ/
zhotoviteľ:

P. č.

1.

obchodné meno, adresa
sídla, resp. miesta
podnikania, IČO (ak
relevantné)

Dátum
oslovenia

Dátum
predloženia
ponuky

Splnenie
podmienok
účasti

Alpia-alfa s.r.o.
A. Kmeťa 24
036 01 Martin

10.07. 2020

24.07. 2020

áno

1

Cena s DPH

Poznámka

20 040,00 EUR

Cena bez DPH: 16 700,00
EUR vrátane nákladov na
réžiu, dodávateľ je plátca
DPH.

2.

Ing. Daniel Ács - Danob
J.M. Hurbana 2
940 63 Nové Zámky

10.07. 2020

20.07. 2020

áno

15 840,00 EUR

3.

A-Z Reality s.r.o.
Michalská bašta č.7
940 01 Nové Zámky

10.07. 2020

22.07. 2020

áno

16 406,40 EUR

8.

Identifikácia vybraného dodávateľa/zhotoviteľa/poskytovateľa:

9.

Konečná zmluvná cena 13 200,00 EUR bez DPH, 15 840.00 EUR s DPH.

10. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:

Objednávka

Cena bez DPH: 13 200,00
EUR vrátane nákladov na
réžiu, dodávateľ je plátca
DPH.
Cena bez DPH: 13 672,00
EUR vrátane nákladov na
réžiu, dodávateľ je plátca
DPH.

Ing. Daniel Ács - Danob
J.M. Hurbana 2
940 63 Nové Zámky

Zmluva

Iné:......................................

11. Overenie spôsobilosti záujemcov dodávať predmet plnenia
Prehlasujem, že som overil, či sú oslovení alebo identifikovaní záujemcovia oprávnení dodávať tovary, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať služby1 v rozsahu predmetu zákazky a že nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní
12. Miesto a dátum vyhodnotenia predložených ponúk:
Meno a priezvisko

Osoba poverená
vykonaním prieskumu trhu*

Podpis

Dávid Keszeg

Dátum

24.07. 2020

*Vyhlasujem, že v súvislosti s vyhodnotením zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom
a potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé.

Prílohy:
Preukázateľne odoslané výzvy na súťaž

Ponuky od oslovených subjektov s preukázaným
dátumom ich doručenia

Doklady o oprávnení podnikať

Ďalšia predložená dokumentácia

Dátum a miesto: 24.07. 2020, Hurbanovo

.......................................................
Dávid Keszeg

2

