
 

                                                                                           

ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU  

 

Predmet zákazky:  

Výroba a osadenie informačných panelov.. 

Predmetom obstarávania je výroba  informačných panelov k uvedenému projektu a ich osadenie na 

prírodne významných lokalitách v regióne Bratislavy. 

Ide o tri typy informačných panelov: 

1) veľké panely klasické: 16 ks 

2) veľké panely interaktívne: 5 ks (4 jednostranné + 1 obojstranná tabuľa) 

3) malé panely: 20 ks 

 

Technická špecifikácia informačných panelov je uvedená v Prílohách 1, 2 a 3. 

 

Dodávateľ zabezpečí aj výrobu a osadenie tabúľ priamo na lokalite. Osadenie bude prebiehať 

v spolupráci so zadávateľom, ktorý zabezpečí potrebné povolenia. 

 

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. 

 

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  Zdroj údajov 

Napríklad použitý 

materiál, adresa 

www stránok, číslo 

telefónu, ... 

Poznámka  

obsah údajov v prílohe 

bez DPH  Konečná cena 

resp. cena s 

DPH  

1.   Alexander Lačný 

Ovocná 2839/1, 917 08 Trnava 

IČO: 45 911 827 

e-mail: sasol@speleott.sk  

 13.237,00 Predložená cenová 

ponuka doručená 

poštou dňa 4.3.2015. 

 Príloha 1 (cenová ponuka, 

osvedčenie o živnostenskom 

podnikaní, 2 referencie s 

fotografiami) 

2 ATYP PRUŽINEC, s.r.o. 

Novobanská 1 
   

851 01 Bratislava 5 

IČO: 35970715 

 

e-mail: pruzinec@stonline.sk  

   
 

   

 

8.690,85 10.429,02  Predložená cenová 

ponuka doručená 

poštou dňa 6.3.2015. 

 Príloha 2 (cenová ponuka č. 

15NA00008 - sumár, č. 

15NA00005, č.15NA00006, 

č. 15NA00007, sprievodný 

list, výpis z obchodného 

registra, 2+2 referencie s 

fotografiami) 

3. Agentúra Katosan s.r.o. 

Znievska 3037/28 

851 06 Bratislava-Petržalka 

IČO: 46477519 

e-mail: peter.katona.ba@gmail.com  

 9.870,00 Predložená cenová 

ponuka doručená 

poštou dňa 6.3.2015 

Príloha 3 (cenová ponuka 

č.4/2015) 

 

VYHODNOTENIE PONÚK 

 

Vybraný dodávateľ: ATYP PRUŽINEC, s.r.o. 

Zdôvodnenie výberu (ak nebola vybraná najnižšia cena): Dodávateľ č.1 ponúkol vyššiu cenu 

a dodávateľ č. 3, ktorý ponúkol nižšiu cenu, nesplnil nasledovné podmienky uvedené vo výzve: 

1. chýbal doklad o oprávnení vykonávať predmetnú činnosť, 

2. chýbali aspoň 2 referencie s fotodokumentáciou potvrdené odberateľom, ktorými potvrdí dodanie 

tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet súťaže.  

Obstarávacia cena: 10.429,02 Eur s DPH 

 

Doklady, ktoré sa požadovali:  

1.Kópie dokladu o oprávnení vykonávať predmetnú činnosť ako napr: 

mailto:sasol@speleott.sk
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a) výpis z obchodného registra,  

b) výpis zo živnostenského registra,  

c) alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci oprávnenie poskytovať predmetnú činnosť. 

2. Aspoň dve referencie s fotodokumentáciou potvrdené odberateľom, ktorými potvrdí dodanie tovaru 

rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet súťaže. 

 

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

a) na základe zmluvy o dielo (názov a číslo): Zmluva o dielo č. 122-1/2015  

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  9.3.2015 

 

Schválenie postupu prieskumu trhu a vyhodnotenia ponúk: 

 

Schválil manažér projektu: RNDr. Ján Šeffer, CSc. 

meno, priezvisko, podpis * 

V Bratislave dňa 9.3.2015 

 

Schválil štatutárny zástupca: Mgr. Šefferová-Stanová Viera, PhD 

meno, priezvisko,  podpis * 

V Bratislave dňa  9.3.2015 

 

Schválil (iná zodpovedná osoba): Mgr. Jana Menkynová  

meno, priezvisko,funkcia, podpis * 

V Bratislave dňa  9.3.2015 

 

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

podmienky nestrannosti a dôvernosti.  


