ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU
Predmet zákazky:

Projekt náučno-oddychových prvkov na lokalite Devínska Kobyla a jeho realizácia.
Zákazka pozostáva z projektu, samotnej tvorby až po osadenie prvkov vo vybranej lokalite na
Devínskej Kobyle. Projekt musí obsahovať nacenenie vrátane osadenia 7 konkrétnych prvkov, ktoré
budú súčasťou náučných zastávok v Národnej prírodnej rezervácii Devínska Kobyla, kde platí 4.
stupeň ochrany resp. v jej ochrannom pásme s 3. stupňom ochrany. Jedná sa o interaktívne prvky
umiestnené priamo v prírode zhotovené prevažne z prírodného materiálu (drevo, kameň ...), ktorý je
zároveň trvácny a odolný voči poveternostným podmienkam a súčasne je možné ho použiť na
podloží, ktoré sa na lokalitách nachádza (príloha 1 výzvy – mapa územia s lokalitami).
Pri vypracovaní cenovej ponuky je potrebné rešpektovať špecifikácie 7 konkrétnych prvkov
(príloha 2 výzvy – nákresy prvkov a popisy k uvedeným 3 lokalitám).
Dodávateľ zabezpečí aj výrobu a osadenie prvkov priamo na lokalite. Osadenie bude prebiehať
v spolupráci so zadávateľom, ktorý zabezpečí potrebné povolenie.

Projekt resp. zdroj financovania:

Predmet zákazky bude financovaný v rámci realizácie projektu LIFE10 NAT/SK/000080 „Obnova
území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislava“ podporovaného z programu LIFE+
Nature a v rámci projektu financovaného DBU Nemeckou spolkovou nadáciou pre životné
prostredie AZ 31163-33/2 „Ochrana druhov a biotopov v Národnej prírodnej rezervácii Devínska
Kobyla na Slovensku“.
Druh zákazky:

služby

Spôsob vykonania prieskumu:
Oslovenie potenciálnych dodávateľov formou Výzvy na predloženie cenovej ponuky elektronickým a telefonickým oslovením.

Zdôvodnenie postupu zadávania zákazky:
Zákazka podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Prehľad ponúkaných cien predmetu zákazky
Por. č.

Dodávateľ
(obchodné meno, adresa jeho sídla)

Cena v eurách
bez DPH
s DPH

1.

7 720

ATYP PRUŽINEC, s.r.o.

9 264

Zdroj údajov

Poznámka
obsah údajov v prílohe

Napríklad použitý materiál,
adresa www stránok, číslo
telefónu, ...
Predložená cenová ponuka
elektronicky.

Príloha 1

Predložená cenová ponuka
osobne dodaná dňa 28.4.2014

Príloha 2

Cenovú ponuku nepredložil.

Príloha 3 – mail so žiadosťou
o predloženie cenovej
ponuky.

Novobanská 1
851 01 Bratislava 5
IČO: 35970715
e-mail: pruzinec@stonline.sk
2.

Milan Janeček
Kapicova 1206/1
85101 Bratislava
IČO: 46042211
e-mail: janecekdmilan@gmail.com

13 430

3.

Ing.arch. Patrik Martin – ARTUR
H. Meličkovej 12
841 05 Bratislava IV
IČO: 40 657 680
e-mail: martin@changenet.sk

-

-

VYHODNOTENIE PONÚK
Vybraný dodávateľ: Milan Janeček, Kapicova 1206/1, 85101 Bratislava
Zdôvodnenie výberu (ak nebola vybraná najnižšia cena): Dodávateľ č.3 nepredložil žiadnu ponuku a
uchádzač číslo 1, ktorý ponúkol nižšiu cenu, nesplnil nasledovné podmienky uvedené vo výzve:

1. textová časť neobsahovala sprievodnú správu s technickým výkresom pre dané prvky a opisom
použitého materiálu a jeho množstva.
2. grafická časť nebola súčasťou ponuky,
3. ponuka nebola odovzdaná v tlačenej ale iba elektronickej forme,
4. chýbal doklad o oprávnení vykonávať predmetnú činnosť,
5. chýbala druhá referencia a niektoré informácie k zaslanej referenčnej práci ako sú rok začatia
zákazky, meno a tel. číslo kontaktnej osoby zadávateľa resp. web stránka.

Obstarávacia cena: 13 430 Eur bez DPH
Doklady, ak sa požadovali, napríklad doklad o oprávnení podnikať
a) výpis z obchodného registra,
b) živnostenské oprávnenie,
c) alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci oprávnenie poskytovať predmetnú činnosť.
Spôsob vzniku záväzku a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb
a) na základe zmluvy o dielo (názov a číslo) ......................................................................,
b) na základe potvrdenej objednávky (číslo) ...........................................................
Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti
Osoba poverená vykonaním obstarávania a jeho vyhodnotením

Jana Menkynová, koordinátorka envir. Výchovy .................................................................................
meno, priezvisko, funkcia v projekte a podpis
V Bratislave dňa 6.5.2014

Schválenie postupu prieskumu trhu a vyhodnotenia ponúk:
Schválil manažér projektu: RNDr. Ján Šeffer, CSc.
meno, priezvisko, podpis *
V Bratislave dňa 6.5.2014

Schválil štatutárny zástupca: Mgr. Šefferová-Stanová Viera, PhD
meno, priezvisko, podpis *
V Bratislave dňa 6.5.2014

Schválil (iná zodpovedná osoba): Mgr. Jana Menkynová
meno, priezvisko,funkcia, podpis *
V Bratislave dňa 6.5.2014
* Svojím podpisom zároveň vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné
podmienky nestrannosti a dôvernosti

