AKTUÁL, s.r.o., Tajovského 4, 071 01 Michalovce, IČO 36199109

Záznam z prieskum trhu
1.

Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:

AKTUÁL, s.r.o., Tajovského 4, 071 01

Michalovce
2. Predmet zákazky:

Externé riadenie projektu "Podpora

cestovného ruchu v NP Poloniny vytvorením nových ubytovacích kapacít – AKTUÁL, s.r.o."
3. Druh zákazky (tovary/služby /stavebné práce): Služby
4. Kód CPV:

72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov

5. Predpokladaná hodnota zákazky:

10 774,08 EUR bez DPH

6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:

"Podpora cestovného ruchu v NP Poloniny

vytvorením nových ubytovacích kapacít – AKTUÁL, s.r.o."; 313031ASM1
7. Operačný program:

Integrovaná Infraštruktúra

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:

na základe výzvy dodávateľom a následného

predloženia cien a ponúk
9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:

najnižšia Celková cena v EUR za celý

predmet zákazky (pri platcoch DPH je to cena CELKOM EUR s DPH, pri neplatcoch DPH je
to cena CELKOM EUR bez DPH)
1.

zoznam oslovených dodávateľov3 :
Spôsob
overenia
oprávnenosti
dodávať
predmet
zákazky4

Zákaz
účasti vo
verejnom
obstarávaní
(áno/nie)

Spôsob overenia
zákazu účasti vo
verejnom
obstarávaní

www.uvo.gov.sk
www.uvo.gov.sk
www.uvo.gov.sk

Názov osloveného
dodávateľa

Dátum
oslovenia

Spôsob
oslovenia

Oprávnenie
dodávať
predmet
zákazky
(áno/nie)

CANASIS.s.r.o.
SUEŇOS s.r.o.
TARTAS s.r.o.

26.1.2022
26.1.2022
26.1.2022

email
email

áno
áno

www.orsr.sk
www.orsr.sk

nie
nie

email

áno

www.orsr.sk

nie

Prijatá
ponuka:
áno/nie

áno
áno

áno

Uviesť aký: a) na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo
ponúk,
b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou
identifikáciou hodnoty tovaru/služby/stavebnej práce,
c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn.: Telefonický prieskum nie je akceptovaný.).
2
Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo cena bez DPH.
3
Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pozn.: Uvedené pravidlo platí pre zákazky
s nízkou hodnotou, ak prijímateľ nezverejnil výzvu na webovom sídle a informáciu o zverejnení
nezaslal na zakazkycko@vlada.gov.sk)
4
Napr. webové sídlo www.orsr.sk, portál oversi.gov.sk alebo Zoznam hospodárskych subjektov,
resp. v prípade zákazu účasti webové sídlo www.uvo.gov.sk a pre tento účel prijímateľ uchováva
v dokumentácii k zadávaniu zákazky printscreen z registra osôb so zákazom účasti.
1

AKTUÁL, s.r.o., Tajovského 4, 071 01 Michalovce, IČO 36199109
2.

zoznam predložených ponúk5:

Názov a sídlo uchádzača,
ktorý predložil ponuku

CANASIS.s.r.o., Sibírska
12851/26, 080 01 Prešov
SUEŇOS s.r.o.,
Krosnianska 83, Košice –
m.č. Dargovských
hrdinov 040 22
TARTAS s.r.o., Nová
146A, Stupava 900 31

3.

Návrh na
plnenie
kritéria6

Vyhodnotenie
splnenia
podmienok7

Poznámka

3.2.2022, 14:58

12 962,30 EUR
s DPH

áno

Ponuka doručená
mailom

4.2.2022, 10:33

12 928,90 EUR
s DPH

2.2.2022, 13:40

12 895,49 EUR
s DPH

áno
Ponuka doručená
mailom
áno

Ponuka doručená
osobne

zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení8:

Identifikácia zdroja údaju

4.

Dátum a čas
predloženia /
dátum
vyhodnotenia

Odkaz na
internetovú stránku
(ak relevantné)

Identifikovaná
suma/hodnota
kritéria

Poznámka

iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu:

* V bode 11 Výzvy na predloženie ponuky stanovil verejný obstarávateľ podmienky účasti uchádzačov:
11.1 Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t.j.
musí preukázať, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k
predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku.
11.2 Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t.j.
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo
v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
11.3 Uchádzač musí preukázať, že u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f), t.j. konflikt
záujmov podľa § 23 ZVO nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.
Ekonomické a finančné postavenie – neuplatňuje sa.
Technická alebo odborná spôsobilosť – neuplatňuje sa.
Verejný obstarávateľ si ešte pred oslovením poskytovateľov overil z verejne dostupných zdrojov, že sú oprávnení
poskytovať daný typ služby – v dokumentácii priložené výpisy z ORSR a že nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu – v dokumentácii priložený Printscreen z registra osôb so zákazom účasti vedený ÚVO. Podmienku
neexistencie dôvodu na vylúčenie podľa §40 odst. 6 písmeno f), t.j. konflikt záujmov podľa §23 ZVO uchádzači
deklarovali predložením Čestného vyhlásenia – Príloha č. 6 k Výzve na predloženie ponuky vo svojej ponuke.
V bode 15 Výzvy na predloženie ponuky stanovil verejný obstarávateľ požiadavky na predmet zákazky/obsah ponuky:

Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.
napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH.
7
Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné
predkontraktačné podmienky, požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).
8
Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje.
5
6
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•
•

•

•

•

Príloha č. 2 tejto Výzvy - Identifikačné údaje uchádzača/Cenová ponuka: xlsx. súbor, uchádzač vypĺňa len
žlté polia.
Doklad o oprávnení poskytovať službu v zmysle bodu 11.1 tejto Výzvy vo vzťahu k predmetu zákazky, na
ktorú uchádzač predkladá ponuku.
!!!Verejný obstarávateľ si z informačných systémov verejnej správy overí oprávnenosť poskytovať službu
u uchádzačov, ktorých oslovuje touto Výzvou na predloženie cenovej ponuky. Nie je potrebné, aby oslovení
uchádzači predkladali tento doklad.
Príloha č. 4 tejto Výzvy - Čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých predložených
dokladov a údajov uvedených v ponuke a súhlas so všetkými podmienkami predmetnej zákazky, vrátane
súhlasu s návrhom zmluvných podmienok.
Príloha č. 5 tejto Výzvy - Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
!!!Tento dokument uchádzač môže, ale nemusí predkladať, verejný obstarávateľ na overenie, či uchádzač
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní využije verejne prístupný register podľa osobitného
predpisu, alebo Zoznam hospodárskych subjektov (ak je to uplatniteľné).
Príloha č. 6 tejto Výzvy - Čestné vyhlásenie, že uchádzač nie je v konflikte záujmov podľa § 23 zákona
o verejnom obstarávaní, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.
!!!Tento dokument uchádzač môže, ale nemusí predložiť (povinné predloženie sa týka len úspešného
uchádzača). V prípade, že uchádzač, ktorý bude vyhodnotený ako úspešný tento dokument nepredloží ako
súčasť svojej ponuky, bude na to vyzvaný verejným obstarávateľom.

11.
Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: ---12. Identifikácia úspešného uchádzača:
TARTAS s.r.o., Nová 146A, Stupava 900 31, IČO 47 473 525
13. Cena úspešného uchádzača9 :
10 746,24 EUR bez DPH, 12 895,49 EUR s DPH
10
14. Spôsob vzniku záväzku :
Zmluva o poskytnutí služieb
15. Podmienky realizácie zmluvy11:
16 mesiacov; sídlo poskytovateľa
16. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb:
Richard Ďurka, konateľ
17. Miesto a dátum vykonania prieskumu:
Michalovce, 26.1.2022 – 4.2.2022, 12:00
18. Miesto a dátum vyhotovenia záznamu z prieskumu trhu: Bratislava, 8.2.2022
Prílohy: viď Zoznam predkladanej dokumentácie

Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena.
Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod.
11
Lehota plnenia a miesto realizácie.
9

10

