
Záznam o vykonaní prieskumu trhu (formulár). 

 

Záznam o vykonaní prieskumu trhu 

podľa ust. § 102 zákona č.25/2006 Z.z. 

 

1. Predmet a účel obstarávania ( slovné pomenovanie tovaru, služby alebo práce, výstižný opis najvýznamnejších 

požadovaných vlastností, technických parametrov a podobne ako aj uvedenie dôvodu resp. účelu obstarávania, 

prípadne uviesť v prílohe k tomuto záznamu) 

  

Rekonštrukcia schodiska ( budova genetiky ) a strechy ( budova výživy ) z dôvodu havarijného stavu. 

Požadované vlastnosti a technické parametre uvedené v prílohe (výkaz výmer). 

 

2. Spôsob vykonania prieskumu ( uviesť, či sa vykonal osobne, obhliadkou na mieste, telefonicky, faxom , 

internetom, prostredníctvom katalógov alebo inými spôsobmi ) 

   

  Telefonicky, obhliadkou na mieste a predložením nacenených výkazov výmer.   

 

3. Zistené údaje ( na účely porovnania a zhodnotenia prehľadne, uviesť jednotlivých podnikateľov, u ktorých bol 

prieskum vykonaný podľa ich obchodného mena, sídla, IČO, respektíve aj označením prevádzkarne, predajne, 

kontaktná osoba a tel.číslo, u každého z nich uviesť zistenú cenu , kvalitu, ako aj iné v danom prípade relevantné 

zistené úžitkové vlastnosti ) 

 

 1. Imrich Farkaš FAMELY, Pohranice 350, 951 02 Pohranice, IČO : 34315365, IČ DPH: SK1020392483,  

  ( je platca DPH ) 

   Cena bez DPH : 10 646,46 € 

   Cena s DPH : 12 775,75 € 

 

    

 2. MEGASPOL, spol. s r.o., Jarná 3, 949 01 Nitra, IČO : 35940506, IČ DPH : SK2022020649, ( je platca DPH )  

   Cena bez DPH : 11 316,60 € 

   Cena s DPH : 13 579,92 € 

 

 

  3.DOS - stav s.r.o., kpt. Nálepku 80, 934 01 Levice, IČO : 36549070, IČ DPH : SK2020157722                          

( je platca DPH ) 

   Cena bez DPH : 12 045,72 € 

   Cena s DPH : 14 454,86 € 

 

4. Zhodnotenie a výber uchádzača ( na základe údajov podľa bodu č.1 a č.3 a zvážením aj vlastných nákladov 

uviesť najvhodnejšieho uchádzača) 

   

  Najvhodnejší uchádzač je Imrich Farkaš FAMELY keďže spĺňa bod č.1. – najnižšia cena.    

 

5. Doklady ak sa požadovali, napr. doklad o oprávnení podnikať   

 

    Verejný obstarávateľ si overoval spôsobilosť dodávateľov uskutočňovať stavebné práce výpismi z obchodného 

    registra a živnosnického registra z internetu, ktoré tvoria prílohu tohto spisu. Dodávatelia sú oprávnený 

uskutočňovať stavebné práce. 

 

6. Spôsob vzniku záväzku: - na základe zmluvy a následnej fakturácie 

 

7.  Meno a priezvisko, funkcia a pracovisko zamestnanca , ktorý vykonal prieskum: 

      

  Maroš Dubeň, - zástupca vedúceho Odboru technickej správy, ekonomiky a informatiky, CVŽV Nitra 

 

 

      Podpis: ......................................................... 

 

 



8.  Meno, priezvisko a funkcia zamestnanca, ktorý schválil vyhodnotenie prieskumu:   

 

  Mgr. Mária Matušková - vedúci odboru technickej správy,  ekonomiky a informatiky     

 

 Mgr. Dana Peškovičová, PhD. – riaditeľka CVŽV Nitra                                                 

                 

                

                       
Podpis:.................................................................  

                   vedúci odboru pre OTS,EaI 

 

 

 

Podpis: ............................................................... 

   riaditeľka CVŽV Nitra  

         

 

 

 

V Lužiankach dňa   31.10.2013            


