ZÁPIS Z PRIESKUMU TRHU
Názov zákazky: Tlač laminovaných plagátov (kvalita aj do exteriéru)
Projekt resp. zdroj financovania: LIFE10 NAT/SK/083 „Obnova endemických panónskych slanísk
a piesočných dún na južnom Slovensku“.
Druh zákazky: služby
Spôsob vykonania prieskumu:
Zverejnenie výzvy na predloženie ponuky na webovej stránke, zhromažďovaním informácií
z internetových stránok, telefonickým a elektronickým oslovením dodávateľov.
Zdôvodnenie postupu zadávania zákazky: V súlade so zákonom a internou smernicou na
obstaranie tzv. „zákazky s nízkou hodnotou“

Prehľad ponúkaných cien predmetu zákazky

Por. č.

1.

Dodávateľ
(obchodné meno, adresa jeho
sídla)

FaxCOPY
Mickiewiczova 4
811 07 Bratislava

Cena v eurách

Poznámka
obsah údajov v prílohe

s DPH

Napríklad použitý materiál,
adresa www stránok, číslo
telefónu,

1 764,00
(135gr papier)

www.faxcopy.sk

Príloha: Cenová ponuka
zaslaná emailom dňa
21.10.2013

www.copex.sk

Na základe telefonického
rozhovoru dňa
21.10.2013

bez DPH

1 470,00
(135 gr papier)

Zdroj údajov

1 921,5 (200gr
papier)

Tel: 02/5293 2967
Fax: 02/5293 2969

1 601,25
(200 gr papier)

2.

Ing. Milan Boroš - Copex
Reprografia
Cukrová 14
813 39 Bratislava
+421 2 593 24 414,
+421 2 593 24 417

1 110,38
(hrubé lamino
135 gr)

3.

Bittner-Print
Ivánska cesta 2C
Bratislava
+421 2 581 03 700
+421 2 581 03 737

1 234,35
1 481,22
www.bittner.sk
(200 gr. papier, (200 gr. papier,
bez líšt)
bez líšt)

1 332,45
(hrubé lamino,
135gr)

Vybraný dodávateľ: Ing. Milan Boroš – Copex Reprografia

Príloha: Cenová ponuka
zaslaná emailom dňa
22.10.2013

Zdôvodnenie výberu (ak nebola vybraná najnižšia cena): najnižšia cena
Obstarávacia cena: 1 332,45

EUR s DPH

Spôsob vzniku záväzku a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb
a) na základe potvrdenej objednávky minimálne 3 pracovné dni pred jej požadovaným
dodaním. Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v
eurách na základe predložených faktúr.
Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti
Osoba poverená vykonaním obstarávania a jeho vyhodnotením:
Mgr.Chrenková Monika, Expert na vzdelávanie a osvetu .................................................................
meno, priezvisko, funkcia v projekte a podpis
V Bratislave dňa 22. 10. 2013
Schválenie postupu prieskumu trhu a vyhodnotenia ponúk:
Schválil manažér projektu: Mgr. Šefferová-Stanová Viera, PhD. ................................................
meno, priezvisko, podpis *
V Bratislave dňa 22. 10. 2013
Schválil štatutárny zástupca: Dr. Šeffer Ján, riaditeľ .....................................................................
meno, priezvisko, podpis *
V Bratislave dňa 22. 10. 2013

Schválil (iná zodpovedná osoba): ....................................................................................................
meno, priezvisko,funkcia, podpis *
V Bratislave dňa ........................
* Svojím podpisom zároveň vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné
podmienky nestrannosti a dôvernosti

