
Záznam z prieskum trhu  

1. Názov verejného obstarávateľa / prijímateľa:  Špeciálna základná škola a špeciálna materská 

škola 

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 , NFP304010C854, 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 

Dátum 

oslovenia 

Spôsob 

oslovenia 

Oprávnenie 

dodávať predmet 

zákazky (áno/nie) 

Prijatá 

ponuka: 

áno/nie 

DGB consult, s.r.o. 
19.01.2018 email Áno  

Euro Dotácie, a.s. 
19.01.2018 email Áno   

Prvá Európska 

Konzultačná, 

spol. s.r.o.  

19.01.2018 email Áno  

b) zoznam predložených ponúk5: 

Názov a sídlo 

uchádzača, ktorý 

predložil ponuku 

Dátum 

predloženia / 

Návrh na 

plnenie 

kritéria6 

Vyhodnotenie 

splnenia 

podmienok7 

Poznámka 

                                                      
1 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 / 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.). 
5 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili 
6 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.).  



dátum 

vyhodnotenia 

DGB consult, s.r.o. 22.01.2018 
2 800,00 v EUR 

bez DPH 
2.  

Euro Dotácie, a.s. 23.01.2018 
2 500,00 v EUR 

bez DPH 
1.  

Prvá Európska 

Konzultačná, 

spol. s.r.o. 

23.01.2018 
3 000,00 v EUR 

bez DPH 
3.  

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení8: 

Identifikácia zdroja 

údaju 

Odkaz na 

internetovú stránku  

(ak relevantné) 

Identifikovaná 

suma/hodnota 

kritéria 

Poznámka 

    

    

    

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: 

9. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: ............................................................. 

10. Identifikácia úspešného uchádzača:     Euro Dotácie, a.s. 

11. Cena víťaznej ponuky9 :      2 500,00 EUR bez DPH 

 3000,00 EUR s DPH 

12. Spôsob vzniku záväzku10:      ............................................................. 

13. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    23.01.2018 

14. Prílohy11:        cenové ponuky 

 

 

 

 

Mgr. Miroslava Jančová, 

riaditeľka školy 

                                                      
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.). 
9 Uviesť s DPH aj bez DPH 
10 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. 



Predmet:Re: CP Verejné obstarávanie podlimitnej zákazky cez elektronické trhovisko
Od:Peter Krajčí <peter@szsza.sk>

Dátum:23.1.2018 13:38
Pre:Ing. Anna Maniačková <maniackova@konzultacna.sk>

Dobrý deň,

ďakujeme veľmi pekne za odpovede a ocenenie predmetu zákazky Verejné obstarávanie
podlimitnej zákazky cez elektronické trhovisko. Na základe doručených cien sme sa rozhodli
využiť možnosť uzavre a zmluvy s firmou s najnižšou ponúknutou cenou. Je ňou: Eurodotácie s
ponukou ceny v sume 2500,-Eur bez DPH.

Za Váš čas a ochotu veľmi pekne ďakujeme.

S pozdravom Peter Krajčí

Dňa 23.1.2018 o 11:55 Ing. Anna Maniačková napísal(a):

Dobrý deň,

v prílohe mailu Vám posielame cenovú ponuku na predmet zákazky „Verejné obstarávanie
podlimitnej zákazky cez elektronické trhovisko“.
S pozdravom
Tomáš Repta, konateľ

-- 
Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.
M.R.Štefánika 341/2
906 13 Brezová pod Bradlom

Ing. Anna Maniačková
tel. č.:0948/300813
e-mail: maniackova@konzultacna.sk

-- 
Mgr. Peter Krajčí, PhD.
ŠZŠ a ŠMŠ J. Vojtaššáka 13
010 08 Žilina

Re: CP Verejné obstarávanie podlimitnej zákazky cez elektronické ...  
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Predmet:Re: Ocenenie predmetu zákazky: Verejné obstarávanie podlimitnej zákazky cez
elektronické trhovisko

Od:Peter Krajčí <peter@szsza.sk>
Dátum:23.1.2018 13:38

Pre:Peter Sládek <sladek@eurodotacie.sk>

Dobrý deň,

ďakujeme veľmi pekne za odpovede a ocenenie predmetu zákazky Verejné obstarávanie
podlimitnej zákazky cez elektronické trhovisko. Na základe doručených cien sme sa rozhodli
využiť možnosť uzavre a zmluvy s firmou s najnižšou ponúknutou cenou. Je ňou: Eurodotácie s
ponukou ceny v sume 2500,-Eur bez DPH.

Za Váš čas a ochotu veľmi pekne ďakujeme.

S pozdravom Peter Krajčí

Dňa 23.1.2018 o 9:11 Peter Sládek napísal(a):
Dobrý deň,

Na základe Vašej výzvy Vám zasielam cenovú ponuku na spoluprácu v oblas  verejného obstarávania.
S pozdravom a na spoluprácu sa teší

Ing. Peter Sládek
predseda predstavenstva

) +421 905 618 186
* sladek@eurodotacie.sk

Na Šefranici 1280/8 / SK-010 01 Žilina
+421 41 5665 268  / klapka 265, 267
www.edotacie.sk / www.eurodotacie.sk

/Users/peter/Library/Containers/com.microso

/Users/peter/Library/Containers/com.microso

Od: Peter Krajčí <peter@szsza.sk>
Dátum: piatok, 19. januára 2018, 13:35
Komu: "<utajeni adresa : ;>"
Predmet: Ocenenie predmetu zákazky: Verejné obstarávanie podlimitnej zákazky cez elektronické
trhovisko

Vážený potenciálny dodávateľ,
v súvislos  s plánovanou realizáciou verejného obstarávania  na predmet zákazky "Verejné obstarávanie
podlimitnej zákazky cez elektronické trhovisko"
Vás touto cestou žiadame o predbežné ocenenie predmetu zákazky  a to v EUR bez DPH. Cenovú ponuku
prosím zašlite s Vašim podpisom a pečiatkou vo formáte pdf.

Re: Ocenenie predmetu zákazky: Verejné obstarávanie podlimitnej...  
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V prípade Vášho záujmu prosím o zaslanie nezáväznej cenovej ponuky  do 23. 01.2018 do 12:00  na email:
krajci.peter@szsza.sk
Názov projektu: „Výzva k projektu INTERREG V – A SK – CZ 2016/01“, Trvanie projektu do 30. 6. 2019.
Za odpoveď a Váš záujem vopred ďakujem.
S pozdravom

-- 
Mgr. Peter Krajčí, PhD.
ŠZŠ a ŠMŠ J. Vojtaššáka 13
010 08 Žilina

-- 
Mgr. Peter Krajčí, PhD.
ŠZŠ a ŠMŠ J. Vojtaššáka 13
010 08 Žilina

Re: Ocenenie predmetu zákazky: Verejné obstarávanie podlimitnej...  
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Predmet:Re: Ocenenie predmetu zákazky: Verejné obstarávanie podlimitnej zákazky cez
elektronické trhovisko

Od:Peter Krajčí <peter@szsza.sk>
Dátum:23.1.2018 13:37

Pre:Ivan Gaspar <gaspar@dgb.sk>

Dobrý deň,

ďakujeme veľmi pekne za odpovede a ocenenie predmetu zákazky Verejné obstarávanie
podlimitnej zákazky cez elektronické trhovisko. Na základe doručených cien sme sa rozhodli
využiť možnosť uzavre a zmluvy s firmou s najnižšou ponúknutou cenou. Je ňou: Eurodotácie s
ponukou ceny v sume 2500,-Eur bez DPH.

Za Váš čas a ochotu veľmi pekne ďakujeme.

S pozdravom Peter Krajčí

Dňa 22.1.2018 o 14:27 Ivan Gaspar napísal(a):
Dobrý deň pán Krajčí,

Na základe Vašeho dopytu Vám v prílohe mailu posielam cenovú ponuku.

S pozdravom

Ing. Ivan Gašpar

Kollárova 2641/15
010 01 Žilina
gaspar@dgb.sk
mob.:0910784278

From: Peter Krajčí <peter@szsza.sk>
Date: piatok, 19. januára 2018, 13:35
To: "<utajeni adresa : ;>"
Subject: Ocenenie predmetu zákazky: Verejné obstarávanie podlimitnej zákazky cez elektronické trhovisko

Vážený potenciálny dodávateľ,

v súvislos  s plánovanou realizáciou verejného obstarávania  na predmet zákazky "Verejné
obstarávanie podlimitnej zákazky cez elektronické trhovisko"

Vás touto cestou žiadame o predbežné ocenenie predmetu zákazky  a to v EUR bez DPH.
Cenovú ponuku prosím zašlite s Vašim podpisom a pečiatkou vo formáte pdf.

V prípade Vášho záujmu prosím o zaslanie nezáväznej cenovej ponuky  do 23. 01.2018 do
12:00  na email: krajci.peter@szsza.sk

Re: Ocenenie predmetu zákazky: Verejné obstarávanie podlimitnej...  
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Názov projektu: „Výzva k projektu INTERREG V – A SK – CZ 2016/01“, Trvanie projektu do 30.
6. 2019.

Za odpoveď a Váš záujem vopred ďakujem.

S pozdravom

-- 
Mgr. Peter Krajčí, PhD.
ŠZŠ a ŠMŠ J. Vojtaššáka 13
010 08 Žilina

-- 
Mgr. Peter Krajčí, PhD.
ŠZŠ a ŠMŠ J. Vojtaššáka 13
010 08 Žilina

Re: Ocenenie predmetu zákazky: Verejné obstarávanie podlimitnej...  
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