Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

Záznam z prieskumu trhu pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a zároveň výber zmluvného partnera pri zákazkách s nízkymi hodnotami

Predmet zákazky: Telefonický alebo osobný prieskum a zber údajov v rámci výskumu socio-ekonomických prínosov neziskového sektora
CPV: 79300000-7 Prieskum trhu a ekonomický prieskum, prieskum verejnej mienky a štatistika
79311400-1 Ekonomický prieskum
79320000-3 Prieskum verejnej mienky
79315000-5 Sociálny prieskum
Zoznam oslovených hospodárskych subjektov:
P.
č.

Hospodársky subjekt (obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania)

Dátum
oslovenia

1.

Actly s. r. o. , Révová 7, Bratislava 811 02

27.06.2019

2.

FOCUS centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s.r.o., P.O.BOX 293 , 810 00 Bratislava

27.06.2019

3.

ACRC s.r.o. , Kremnická 14, 851 01 Bratislava

27.06.2019

4.

Centire s. r. o. , Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava

27.06.2019

5.

LAST SOLUTION, s.r.o. , Ľ. Medveckého 1392/2, 960 01 Zvolen

27.06.2019

6.

Crystal Research, a.s., Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava

27.06.2019
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Zoznam hospodárskych subjektov, ktoré predložili cenovú ponuku:
P.
č.

1.

2.

3.

Hospodársky subjekt (obchodné
meno, adresa sídla alebo miesta
podnikania)
FOCUS centrum pre sociálnu
a marketingovú analýzu, s.r.o.,
P.O.BOX 293
810 00 Bratislava
SAYRUS s.r.o.
Slovnaftská 106/12354
821 07 Bratislava
Crystal Call, a.s.
Hálkova 1/A
831 03 Bratislava

Trhová cena
v Eur bez DPH

Trhová cena
v Eur s DPH

37 990,00

45 588,00

Oprávnenie
podnikať
ČV k ZNH
v predmete
zákazky

Cenová ponuka
nevyhodnocovaná
28 900,00

34 680,00

ZoPS

Zoznam
referencií

Dátum
Spôsob vykonania
doručenia prieskumu trhu –
cenovej
výzva, internet,
letáky
ponuky

Poradie

áno

áno

áno

áno

08. 07. 2019

výzva

2.

-

-

-

-

09. 07. 2019

web UMB

-

áno

áno

áno

áno

10. 07. 2019
09.40 hod

web UMB

1.

Predpokladaná hodnota zákazky (Eur bez DPH) : 39 500,00
Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia celková cena v Eur bez DPH
Zoznam dokladov: Čestné vyhlásenie k ZNH, Zmluva o poskytnutí služieb, Zoznam realizovaných zberov údajov vo výskumoch verejnej mienky
Spôsob overenia, že oslovení záujemcovia sú oprávnení poskytnúť službu v rozsahu predmetu zákazky a že nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní: www.orsr.sk, www.uvo.gov.sk. Verejný obstarávateľ si overil doklad o oprávnení poskytovať službu na oversi.gov.sk.
Identifikácia vybraného hospodárskeho subjektu vrátane IČO: Crystal Call, a.s., Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, 35880805
Konečná zmluvná cena úspešného uchádzača : 28 900,00 Eur bez DPH / 34 680,00 Eur s DPH
Spôsob overenia referencií predložených úspečným uchádzačom : www.uvo.gov.sk na uvedenom linku, u dodávateľa na uvedenom telefónnom čísle
Podmienky realizácie zmluvy: plánovaná doba výkonu zberu údajov: august – október 2019, plánované dodanie výstupov v zmysle zmluvy: do 31. 10. 2019
Zdroj financovania: projekt z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa v zmysle platnej
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a vlastné zdroje zadávateľa vo forme spolufinancovania projektu
Navrhnutý spôsob vzniku zmluvného vzťahu: zmluva a následná fakturácia
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Čestné vyhlásenie:


Vyhlasujem, že pri vykonávaní tohto prieskumu trhu som postupoval/a transparentne, odborne, v súlade so svojim najlepším presvedčením a nestranným
spôsobom voči všetkým osloveným subjektom s dôrazom na účelné, efektívne a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov a za súčasného
zachovávania dôvernosti o získaných informáciách.

Meno a priezvisko, funkcia a pracovisko zamestnanca (zamestnancov), ktorý vykonal (ktorí vykonali) prieskum:
Ing. Zuzana Kadlicseková, referentka odd. VO

.....................................................
(podpis)

Meno a priezvisko, funkcia a pracovisko zamestnanca (zamestnancov), ktorý schválil vyhodnotenie prieskumu:
Mgr. Marta Juríčková, vedúca odd. VO

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

(podpis)

Meno a priezvisko, funkcia a pracovisko zamestnanca (zamestnancov), ktorý schválil vyhodnotenie prieskumu:
Mgr. Katarína Sedliaková, asistentka pre oblasť štrukturálnych projektov

.....................................................
(podpis)

Meno a priezvisko, funkcia a pracovisko zamestnanca, ktorý schválil vyhodnotenie prieskumu:
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor

.....................................................
(podpis)

V Banskej Bystrici dňa 05.08. 2019
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