
1.

2.

Predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako priemerná cena z predložených ponúk. Predpokladaná

hodnota zákazky sa určuje ako cena bez DPH.

Sídlo: Dolnočermánska 51/B

949 01  Nitra

IČO: 50696173

Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu

V súvislosti s prípravou projektu

Podpora na začatie a rozvoj podnikania spoločnosti Raybond s.r.o.

si Vás týmto dovoľujeme požiadať o účasť na prieskume trhu potenciálnych dodávateľov.

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Operačného programu Výskum a inovácie; 

Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP;

 Špecifický cieľ: 3.3.1 - Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja;

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

V prípade ak predpokladaná hodnota zákazky nepresiahne finančný limit 30 000,- EUR bez DPH, budú

predložené cenové ponuky súčasne predmetom výberu úspešného uchádzača .

V takomto prípade bude pri výbere úspešného uchádzača jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk

najnižšia cena celkom za predmet zákazky (pri platiteľoch DPH je to cena bez DPH a pri neplatiteľoch DPH

cena celkom). 

palovicsova@eurofondy.sk

Prieskum trhu je realizovaný za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky v procese verejného

obstarávania a v prípade ak predpokladaná hodnota zákazky nepresiahne finančný limit 30 000,- EUR

bez DPH, budú predložené cenové ponuky súčasne predmetom výberu úspešného uchádzača.

Mobil: 0915 849 857

e-mail: 

Zadávateľ prieskumu trhu

Obchodné meno: Raybond s.r.o.

DIČ: 2120436989

IČ DPH: SK2120436989

Kontaktná osoba zadávateľa

Meno, priezvisko: Ing. Zuzana Pálovicsová

Pevná linka: 035 771 3585
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3.

Odôvodnenie spájania zákazky:

4.

Premier Consulting EU, s.r.o.

Ing. Zuzana Pálovicsová

Hadovská cesta 870

945 01  Komárno

e-mail: palovicsova@eurofondy.sk

Zákazka sa nedelí na časti z dôvodu, že všetky položky logického celku patria do tej istej skupiny

tovarov a ich rozdelenie by nabolo hospodárne.

   Identifikačné údaje navrhovateľa

   Názov výrobcu ponúkanej technológie

   Jednotková cena v EUR bez DPH

   Názov výrobcu, typové označenie ponúkanej technológie

   Typové označenie ponúkanej technológie

   Pečiatka, podpis

Cenová ponuka predložená navrhovateľom musí byť podpísaná a opečiatkovaná zástupcom

uchádzača v prieskume trhu.

Opis predmetu zákazky

Navrhovatelia predkladajú návrhy písomnou formou.

Vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 1 Vymedzenie predmetu prieskumu

trhu.

Spôsob a pokyny podávania návrhov

   Miesto a dátum vyhotovenia ponuky

Návrhy sa môžu predkladať osobne, poštou, mailom alebo kuriérom na nasledovnú adresu:

Navrhovateľ predloží cenovú ponuku podľa vzoru, ktorý tvorí Prílohu č. 1: Vymedzenie

predmetu prieskumu trhu a Prílohu č. 2: Cenová ponuka tejto výzvy na predloženie cenovej

ponuky.

Navrhovateľ predkladá vyplnenú Prílohu č. 1 na všetky predmety zákazky, kde určí konkrétne

parametre ponúkaného zariadenia, pričom vypĺňa:

   Parametre (hodnoty) ponúkanej technológie

   Miesto a dátum vyhotovenia ponuky

   Pečiatka, podpis

Navrhovateľ zároveň predkladá cenovú ponuku, ktorá musí byť komplexná na celý predmet

zákazky (t.j. celý logický celok), teda na všetky položky uvedené v Prílohe č. 2, pričom vypĺňa:
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5.

Na uzavretej obálke musí byť uvedené:

6.

Komárno, dňa 06.05.2020

Prílohy:

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Verejný obstarávateľ /obstarávateľ vyhodnocuje cenové ponuky komplexne, na celý predmet

zákazky. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za predmet zákazky

(pri platiteľoch DPH je to cena bez DPH a pri neplatiteľoch DPH cena celkom). Neplatiteľ DPH

uvedie skutočnosť o tom, že nie je platiteľom DPH do svojej ponuky.

Ing. Zuzana Pálovicsová 

osoba zodpovedná za prieskum trhu

Vymedzenie predmetu prieskumu trhu

Upozornenie: V prípade predloženia návrhu elektronickou formou, musia byť návrhy tiež

podpísané a opečiatkované navrhovateľom.

   Heslo: „Prieskum trhu Raybond s.r.o.“

Ponuka môže byť predložená aj prostredníctvom e-mailovej pošty, ktorá musí byť doručená v

termíne do 15.05.2020 do 13:00 hod na adresu palovicsova@eurofondy.sk. V predmete mailu

musí byť uvedené „Prieskum trhu Raybond s.r.o.“.

Lehota podávania návrhov

Navrhovateľ predloží návrh osobne, poštou, e-mailom alebo kuriérom do 15.05.2020 do 13:00

hod na adresu uvedenú v bode 4. tejto Výzvy.

   Názov a adresa zadávateľa prieskumu trhu

   Obchodné meno a adresa navrhovateľa

Príloha č. 1: 

Príloha č. 2: Cenová ponuka
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