
 

ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU  

 

Predmet zákazky: Veterné čerpadlá s inštaláciou 

Predmetom zákazky je dodanie čerpadiel na veterný pohon určených na čerpanie podzemnej vody, 

ich inštalácia, uvedenie do prevádzky, zaškolenie personálu na obsluhu čerpadiel a záručný servis. 

Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v prílohe č. 1 výzvy na predloženie ponuky. 

 

Projekt resp. zdroj financovania:  

Predmet zákazky je realizovaný s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ a z 

príspevku MŽP SR v rámci projektu LIFE10/NAT/SK/083 „Obnova endemických panónskych 

slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku“. 

 

Druh zákazky: dodanie tovaru a zabezpečenie ďalších služieb 

 

Spôsob vykonania prieskumu: 

Výzva na predloženie cenovej ponuky v listinnej podobe na adresu sídla verejného obstarávateľa v 

lehote na predkladanie ponúk v označenej obálke: „Neotvárať! Súťaž Veterné čerpadlá“. Výzva 

zaslaná potenciálnym uchádzačom v listinnej podobe poštou dňa 17. 11. 2016 a zverejnená na 

internetovej adrese http://www.daphne.sk/content/verejne-obstaravania 

 

Zdôvodnenie postupu zadávania zákazky:  

V súlade so zákonom a internou smernicou na obstarávanie 

 

Prehľad ponúkaných cien predmetu zákazky 
-      

Por. č.  Dodávateľ  

(obchodné meno, adresa jeho sídla)  

Cena v eurách  Zdroj údajov 

Napríklad použitý 

materiál, adresa 

www stránok, číslo 

telefónu,  

Poznámka  

obsah údajov v prílohe 

bez DPH  

s DPH  

1.   Messerschmit, s.r.o., Mateja Bela 1036/24, 943 01 

Štúrovo 

 16.998,00 16.998,00   Cenová ponuka  Príloha 1 – cenová 

ponuka 

http://www.daphne.sk/content/verejne-obstaravania


 

2.   Attila Kormoš – Firma Kormoš, Berek 2, 943 60 Nána  16.800,00 20.160,00   Cenová ponuka  Príloha 2 – cenová 

ponuka 

3.        

 

VYHODNOTENIE PONÚK 

 

Vybraný dodávateľ: Messerschmit, s.r.o., Mateja Bela 1036/24, 943 01 Štúrovo 

Zdôvodnenie výberu (ak nebola vybraná najnižšia cena): najnižšia celková cena za predmet zákazky 

v EUR vrátane DPH 

Obstarávacia cena: 16.998,00 EUR 

Doklady, ak sa požadovali, napríklad doklad o oprávnení podnikať  

a) výpis z obchodného registra,  

b) živnostenské oprávnenie,  

c) iné.  

Spôsob vzniku záväzku a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb  

a) na základe Zmluvy o dielo 120-29/2016,  

b) na základe potvrdenej objednávky (číslo) ...........................................................  

 

Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto obstarávaním spĺňam zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti  

Osoba poverená vykonaním obstarávania a jeho vyhodnotením.......................................................  

Mgr. Milan Janák, senior ecologist ...................................................................................................... 

meno, priezvisko, funkcia v projekte a podpis  

V Bratislave dňa 9. 12.  2016 

 

Schválenie postupu prieskumu trhu a vyhodnotenia ponúk: 

 

Schválil manažér projektu: Mgr. Viera Šefferová Stanová, PhD. ............................................................... 

meno, priezvisko, podpis * 

V Bratislave dňa 9. 12.  2016 

 



 

Schválil štatutárny zástupca: RNDr. Ján Šeffer, CSc. ............................................................... 

meno, priezvisko,  podpis * 

V Bratislave dňa 9. 12.  2016 

 

* Svojím podpisom zároveň vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné 

podmienky nestrannosti a dôvernosti  

 
 
 
 

 


