TIPY PRE
DOPYTUJÚCEHO
alebo čo všetko je dobré vedieť,
aby ste využili našu službu na maximum.

Ako to funguje?
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Hľadám, potrebujem

Postaviť skleník, pergolu, kôlňu, búdu pre
psa, vymaľovať dom, opraviť auto či elektroniku,
vytvoriť nové webové stránky, objednať
zákazkovú výrobu alebo čokoľvek iné vás
napadne (služba, projekt, atď.)

Zadám dopyt

Na webe popíšem špecifikáciu či parametre
toho čo potrebujem, aké by to malo byť
veľ ké, z akého materiálu, koľ ko toho bude
a pod. www.123dopyt.sk/zadat-dopyt

Zverejnenie dopytu

Tím 123dopyt.sk zadanie skontroluje
a v prípade, že budú niektoré detaily chýbať,
budeme vás kontaktovať pre doplnenie.

Prijímam ponuky

Teraz stačí len čakať a prijímať ponuky
od dodávateľov.

Vyberám dodávateľa
Z obdržaných ponúk už len stačí
vybrať dodávateľa

Realizácia zákazky

Potvrďte si s dodávateľom podmienky
a uzavrite jednoznačnú zmluvu či
objednávku.

Hľadám, potrebujem!
Zadám si dopyt!

Ako napísať
úspešný dopyt?
Čo dopytujem
Rozmery, počet, špeciﬁkácia atď.
Materiál
Termín realizácie
Príloha, vizualizácia, náčrt
Ďalšie podrobnosti

Chcete získať o 20 %
viac ponúk?

4 kroky ako na to:

01
02
03
04

Rozpíšte sa!

Dopyty, ktoré majú viac ako 300 znakov,
majú o 10 % viac ponúk.

Detaily sú dôležité!

Pridajte popis a informácie o rozmeroch,
preferovaných materiáloch či ďalších
podrobnostiach.

Obrázok pomôže!

Každý obrázok, nákres či vizualizácia
ukáže, čo presne potrebujete a hľadáte.

Osobný prejav!

Nehľadajte odborné výrazy. Napíšte
vlastnými slovami, čo hľadáte.

Zverejnenie dopytu

100% kontrola

Našim cieľom je, aby každý našiel svojho dodávateľa.
Preto tím 123dopyt.sk váš zadaný dopyt
pred zverejnením skontroluje a pokiaľ budú
niektoré detaily chýbať, kontaktujú vás pre ich
doplnenie.

2 hodiny

80 % dopytov zverejníme a rozošleme dodávateľom
do 2 hodín od zadania dopytu cez webové stránky.
Ostatné zverejníme najneskôr nasledujúci pracovný
deň.

Podpora

Neviete si rady so zadaním dopytu? Potrebujete
poradiť čo napísať? Chcete vedieť niečo iného?
Zavolajte nám na telefónne číslo 0800 111 456

Koľ ko chcem ponúk

#NaMnozstveZalezi

0- 1
Z toho sa nedá vybrať

Bude potrebné do dopytu doplniť viac informácii
a znovu zverejniť.

2- 3

Ťažké rozhodovanie

Doplním ešte pár informácii a počkám si na ďalšie
ponuky.

4- 5

Už si len vybrať

Konečne mám dosť ponúk, z ktorých si vyberiem
podľa vlastných preferencií.

Výber dodávateľa
Referencie na internete

Spíšte zmluvu

Využite vyhľadávanie dodávateľa na internete
a pozrite sa, ako o ňom píšu ostatní.

Pokiaľ chcete mať istotu kvalitne odvedenej práce,
spíšte s dodávateľom zmluvu o diele, v ktorej
si obe zmluvné strany dopredu vymedzia práva
a povinnosti.

Informácie o dodávateľovi môžete taktiež zistiť
na zákazníckej podpore 123dopyt.sk, ktorú
môžete kontaktovať na:
+421 322 633 101
info@123dopyt.sk

Ako spísať zmluvu nájdete taktiež na našich
stránkach: https://www.123dopyt.sk
centrum- pomoci/ako-spravne-spisat-zmluvu

Obchodný register

Prístup dodávateľa

Ešte predtým, ako pôjdete na osobnú schôdzku
so zástupcom vybranej firmy, overte si základné
informácie v obchodnom alebo živnostenskom
registri. Sústreďte sa predovšetkým na tieto
informácie: Či nie je spoločnosť v likvidácii alebo
neukončila svoju činnosť, ako dlho spoločnosť
pôsobí na trhu, výšku základného imania, právnu
formu podnikania.

Už na základe odpovede, ktorú od dodávateľa
obdržíte, si môžete urobiť základnú predstavu
o dodávateľovi. Odpoveď by mala byť spracovaná
profesionálne, či už z hľadiska faktických chýb, tak
i z hľadiska úplnosti a komplexnosti informácii.
Pokiaľ bude odpoveď neprofesionálne spracovaná,
je pravdepodobné, že vás výsledok spolupráce
s dodávateľom sklame.

Certiﬁkáty a osvedčenia

Platobná metóda

Pokiaľ dodávateľ vo svojej ponuke uvádza,
že je držiteľom certifikácie, osvedčenia alebo
že jeho výrobky spĺňajú určitý atest, nechajte si
také dokumenty predložiť alebo zaslať na
e-mail. Zaistíte si tak kvalitné podklady pre výber
správneho dodávateľa.

Niektorí dodávatelia môžu požadovať celú alebo
čiastočnú úhradu vopred pre pokrytie nákladov.
Nikdy by sme na toto nemali pristúpiť bez
zmluvného zaistenia.
Využiť môžete taktiež advokátskej nebo notárskej
úschovy, ktorá zaistí bezpečnosť pre obe zmluvné
strany.

Pre vašu istotu
Preverte dodávateľa,
akú má históriu, recenzie,
obchodný register, atď.

Našou snahou je obojstranná spokojnosť pri dopytovom
konaní. Preto základné overenie dodávateľov robíme už pri
ich registrácii. I tak sa k nám môže dostať niekto, kto na
prvý pohľad vypadá seriózne. Preto odporúčame
i preverenie z vašej strany.

Nastavte si priority.
Je pre vás najdôležitejšia
cena alebo kvalita?

Pozor na cenovo lákavé ponuky. Hlavne tie, ktoré sú bez
dokladov. Ťažko sa potom budete brániť, pokiaľ práca nie
je odvedená v termíne alebo v patričnej kvalite.

Spísať zmluvu, nedávať
zálohy bez zaistenia, využitie
advokátskej úschovy.

Vo väčšine prípadov by stačila iba ústna zmluva, ale
bohužiaľ nikto nemôže vopred vedieť, ako sa partner
zachová. Preto odporúčame spísanie zmluvy. Pokiaľ
dodávateľ potrebuje zálohu, určitě by vám mal vystaviť
faktúru. Pri väčších projektoch môžete využiť
advokátsku úschovu, ktorá zaistí bezpečie pre obe strany.

Trvajte na vašich podmienkach,
nenechajte sa presvedčiť,
že to „bez papierov“
bude lepšie.

Dodávatelia by mali každú zákazku evidovať a vystaviť
vám na ňu daňový doklad. Pokiaľ vám dodávateľ ponúkne,
že to "bez papiera" bude lacnejšie, nemali by ste na to
pristupovať. Nielen, že sa podieľate na možnom utajení
zakázky pred FÚ, ale vystavujete sa taktiež riziku, že nebudete
mať ako reklamovať kvalitu, termín dokončenia a podobne.

Bráňte sa a v prípade
nekorektného konania
sa nebojte ozvať.

I v prípade, že všetko urobíte správne, môže sa stať, že
dodávateľ prácu rozrobí a nedokončí alebo vôbec nezačne.
Nebojte sa využiť všetky právne cesty pre vymáhanie vašich
práv. Určite nás taktiež o takej situácii informujte. Poskytneme
maximálnu súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní či
súdom. A taktiež využijeme našu autoritu prevádzkovateľa
služby.

Čo je napísané, to je dané.
Uchovávajte všetku
komunikáciu

Väčšinou to nijak nevyužijete, ale pokiaľ k tomu dôjde,
budete radi, že ste si príslušnú komunikáciu uložili.
Odporúčame mať nielen podpísanú zmluvu, ale taktiež
si všetky dôležité rozhodnutia s dodávateľom potvrdiť
dodatkami k zmluve alebo aspoň v elektronickej podobe,
ktorú budete môcť v prípade spornej situácie použiť. V
opačnom prípade je to tvrdenie proti tvrdeniu.

v číslach
Zverejnené dopyty

Mesačne zverejňujeme okolo 7 000 dopytov.
To robí ročne viac ako 80 000 publikovaných
dopytov. Z toho 70 % nájde svojho dodávateľa
a sú úspešne realizované. Tento počet
sa neustále zvyšuje.

Kontrola dopytov

Náš tím pred publikáciou kontroluje
všetky dopyty. Dopyty upravíme tak,
aby boli pre dodávateľov atraktívnejšie.
V prípade potreby zadávateľa kontaktujeme
pro doplnenie informácii.

Rôznorodosť dopytov

Na našich stránkach je možné získať výhodné
ponuky z veľ kého množstva činností.
Najčastejšie sa u nás hľadajú firmy zo stavebníctva,
dodávatelia materiálov (pre stavbu, drevo,
textil, chémia, atď.) a poskytovatelia služieb.

28 % Stavebníctvo
18 % Materiály
16 % Služby

300

Znakov zvýši šancu na získanie
viacerých ponúk pre lepší výber
dodávateľa.

11 % Auto-Moto, doprava
8 % Výroba
7 % Stroje

4

Toľ ko ponúk dostane
aspoň 55 % dopytov.

5 % Vybavenie domácnosti
5 % Strojárstvo
2 % Ostatné

70 %
Dopytov nájde svojho
dodávateľa.

