ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU
Predmet zákazky: Dotazníkový prieskum
Projekt resp. zdroj financovania: LIFE10/NAT/SK/083 „Obnova endemických panónskych slanísk
a piesočných dún na južnom Slovensku“

Druh zákazky:

služby

Spôsob vykonania prieskumu:
Oslovenie potenciálnych dodávateľov formou Výzvy na predloženie cenovej ponuky
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.

Dodávateľ
(obchodné meno, adresa jeho sídla)

Cena v eurách
bez DPH
s DPH

Zdroj údajov

Poznámka
obsah údajov v prílohe

Napríklad použitý materiál,
adresa www stránok, číslo
telefónu,

1.

ACRC, s.r.o.
Kostlivého 10
821 03 Bratislava

4900,00

5880,00 Predložená cenová ponuka

Príloha 1

2.

Deltoton
Fedákova 4
841 02 Bratislava

5850,00

5850,00 Predložená cenová ponuka

Príloha 2

3.

AKO, s.r.o.
Karadžičova 41
811 07 Bratislava

4848,00

5817,60 Predložená cenová ponuka

Príloha 3

4.

Ipsos Tambor SR, s.r.o.
Heydukova 12
811 08 Bratislava

7510,00

9012,00 Predložená cenová ponuka

Príloha 4

5.

Fórum inštitút pre výskum menšín
Parkova 4
931 01 Šamorín

5700,00

5700,00 Predložená cenová ponuka

Príloha 5

6.

GfK Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24 / Aupark Tower
851 01 Bratislava

Cenovú ponuku nepredložili

Príloha 6

VYHODNOTENIE PONÚK
Vybraný dodávateľ: Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín
Zdôvodnenie výberu (ak nebola vybraná najnižšia cena): najnižšia cena
Obstarávacia cena: 5 700,00 EUR
Doklady, ak sa požadovali, napríklad doklad o oprávnení podnikať
a) výpis z obchodného registra,
b) živnostenské oprávnenie,
c) iné – Výpis z registra záujmových združení právnických osôb
Spôsob vzniku záväzku a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb
a) na základe zmluvy o dielo č.: .........................................................
b) na základe potvrdenej objednávky (číslo) ...........................................................
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 3. 9. 2013

Schválenie postupu prieskumu trhu a vyhodnotenia ponúk:
Schválil manažér projektu: Mgr. Šefferová-Stanová Viera, PhD. ...........................................................
meno, priezvisko, podpis *
V Bratislave dňa 3. 9. 2013
Schválil štatutárny zástupca: Dr. Šeffer Ján, riaditeľ ..............................................................................
meno, priezvisko, podpis *
V Bratislave dňa 3.9.2013
Schválil (iná zodpovedná osoba): Ing. Jana Dirbáková, fin. manažérka...................................................
meno, priezvisko,funkcia, podpis *
V Bratislave dňa 3.9.2013
* Svojím podpisom zároveň vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné
podmienky nestrannosti a dôvernosti.

