Záznam z prieskum trhu
1. Názov verejného obstarávateľa / prijímateľa:

Špeciálna základná škola s materskou školou

2. Predmet / názov zákazky:

Verejné obstarávanie

3. Druh zákazky (tovary / služby / práce ):

Služba

4. Kód CPV:
1. Názov projektu a číslo ITMS2014+:

Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s

mentálnym postihnutím , kód projektu: 304011C854, INTERREG V-A SK-CZ/2016/01 Zvýšenie
relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu
práce
5. Operačný program:

INTERREG V-A SK-CZ

6. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:

na základe výzvy / oslovenia dodávateľov a

následného predloženia cien alebo ponúk
7. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk2:

najnižšia cena

8. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný3:
a) zoznam oslovených dodávateľov4 :
Názov osloveného
dodávateľa

La Baguette
Prielohy 979/10
010 01 Žilina
Bon Appetit, 013
13 Konská

Rogja, Košická 2,
010 65 Žilina
Michal Čibo,
Chlebíčky Žilina
Gaštanová 32
010 07 Žilina
Adrija s.r.o.,
Most pri
Bratislave 287,
90046 Slovensko

1

Uviesť aký:

Dátum
oslovenia

Spôsob
oslovenia

Oprávnenie
dodávať predmet
zákazky (áno/nie)

Prijatá
ponuka:
áno/nie

21. 3. 2019

email

Áno

nie

21.3. 2019

email

Áno

áno

21. 3. 2019

email

Áno

nie

21. 3. 2019

email

Áno

nie

21. 3. 2019

email

Áno

nie

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 / 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
Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu.
4
Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pozn.: Uvedené pravidlo platí na zákazky rovné a vyššie ako
15 000 EUR.).

KERAMON,
s.r.o. so sidlom:
Alex. Trizuliaka
220/22, Gbeľany
013 02

9. 4. 2019

email

Áno

Áno

Stravovacie
zariadenie
Žilinskej
univerzity
v Žiline
Vysokoškolákov
26, 010 08 Žilina

10. 4. 2019

email

Áno

Áno

PROGRESS
TEAM
ŽILINA,

11. 4. 2019

email

Áno

Nie

Poznámka

b) zoznam predložených ponúk5:
Názov a sídlo
uchádzača, ktorý
predložil ponuku

Dátum
predloženia /
dátum
vyhodnotenia

Návrh na
plnenie
kritéria6

Vyhodnotenie
splnenia
podmienok7

Bon Appetit, 013
13 Konská

27. 3. 2019

5,30 Eur s
DPH

2.

10. 4. 2019

7,- Eur s DPH

3.

10. 4. 2019

4,50 Eur s
DPH

1.

Stravovacie
zariadenie
Žilinskej
univerzity
v Žiline
Vysokoškolákov
26, 010 08 Žilina
KERAMON,
s.r.o. so sidlom:
Alex. Trizuliaka
220/22, Gbeľany
013 02

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení8:
Identifikácia zdroja
údaju

5

Odkaz na
internetovú stránku
(ak relevantné)

Identifikovaná
suma/hodnota
kritéria

Poznámka

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.).
*prepočítané kurzom NBS platnému ku dňu 4.12.2017 (25,557 CZK za 1 Eur)
8
Vyžaduje sa minimálne tri identifikované zdroje (upozornenie: Tento postup prieskumu trhu nie je aplikovateľný
pre zákazky s hodnotou rovnou a vyššou ako 15 000 EUR.).
6

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu:
12. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:

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

13. Identifikácia úspešného uchádzača:

KERAMON, s.r.o. so sidlom: Alex.
Trizuliaka 220/22, Gbeľany 013 02
IČO: 50404211

9

14. Cena víťaznej ponuky :

4,50 Eur / osobu

15. Spôsob vzniku záväzku10:

objednávka

16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

17. 04. 2019

11

17. Prílohy :

cenové ponuky

Mgr. Gabriela Dávidíková,
riaditeľka školy

9

Uviesť s DPH aj bez DPH
Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod.
11
Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu.
*prepočítané kurzom NBS platnému ku dňu 4.12.2017 (25,557 CZK za 1 Eur)
10

